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                                  ОБЩИ ЧАСТИ 

 

Проверката в Софийски Районен съд I Гражданско отделение и състави 

от 80-87 включително на  ІІІ Гражданско отделение, е извършена за времето 

от 06.10.2014г.  до 31.01.2015 г., в изпълнение на Заповед № ПП-01-

88/23.09.2014г. и Заповед № ПП-01-8/13.03.2015г. на Ана Караиванова, 

Главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, от инспектор 

Светлана Бошнакова и експертите Атанас Попов и Христо Нанев 

 

Цел на проверката е цялостен анализ и оценка на: организацията на 

административната дейност на СРС, I Гражданско отделение и ІІІ 

Гражданско отделение; организацията по образуване, движение и 

приключване на гражданските дела в проверяваните състави; организация по 

приключване на гражданските дела в законоустановените срокове; 

приключилите граждански дела и констатиране на противоречива практика. 

 

Обхват: Проверката обхващаше всички граждански дела образувани 

през проверявания период в СРС, І ГО и състави от 80-87 включително на ІІІ 

ГО. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 

01.01.2012г. – 31.12.2013г. 

 

Задача на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

 

Методът на проверката е непосредствена проверка на деловодните 

книги и делата; анализ на документацията, индивидуални беседи и разговори. 

 

Проверката констатира следното: 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 

             НАТОВАРЕНОСТ  ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.  

             УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

          1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

В СРС са обособени 3 граждански отделения и едно наказателно 

отделение с изрична писмена заповед на административния ръководител. 

Съгласно извършеното разпределение, Първо гражданско отделение 
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разглежда следните видове дела: обезпечения на бъдещ иск; част 

производства по чл.310 от ГПК; вещни искове; искове по ЗЗД; установителни 

искове; искове по КЗ; търговски искове; искове по ЗСПЗЗ и заповедни 

производства. Трето гражданско отделение разглежда всички брачни искове, 

както и производните им свързани с отношения деца и родители, издръжки, 

молби по ЗЗДН и по ЗЗД, искове по чл.422 от ГПК постъпили през м.март, 

юли и ноември на всяка календарна година и заповедни производства. В 

отделението не се разпределят обезпечения на бъдещ иск по чл.390 от ГПК.  

През проверявания период 2012-2013г. в І ГО и в съставите от 80-87 

вкл. на ІІІ ГО са правораздавали следните съдии: 

 

 

№ на състав Председател на състав 

24-ри съдия Петя Алексиева 

25-ти съдия Албена Ботева 

26-ти съдия Валерия Братоева 

Съдия Христо Крачунов 

27-ти съдия Магдалена Стоянова 

съдия Стилияна Григорова 

28-ти съдия Борис Динев 

29-ти съдия Мариана Георгиева 

30-ти съдия Любка Голакова 

31-ти съдия Калинка Илиева 

съдия Васил Петров 

32-ти съдия Невена Чеуз 

33-ти съдия Валентин Борисов 

34-ти съдия Маргарита Апостолова 

35-ти съдия Любомир Луканов 

36-ти съдия Диляна Господинова 

37-ти съдия Анна Ненова –Вълканова 

съдия Александър Ангелов 

38-ти съдия Неда Табанджова-Заркова 

39-ти съдия Светослав Василев 

40-ти съдия Йоана Генжова 

41-ви съдия Калина Анастасова 

42-ри съдия Гергана Кирова 

43-ти съдия Слава Гьошева 

44-ти съдия Атанас Маджев 

45-ти съдия Петя Петкова Стоянова 
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46-ти съдия Даяна Цветанова 

47-ми съдия Биляна Славчева 

48-ми съдия Станимира Иванова 

49-ти съдия Таня Плахойчева 

съдия Иван Иванов 

съдия Деница Цветкова 

 50-ви съдия Методи Шушков 

51-ви   съдия Петя Стоянова 

118-ти съдия Дора Михайлова 

съдия Райна Мартинова 

120-ти съдия Виолета Нешкова 

124-ти съдия Нели Алексиева 

съдия Румяна Спасова 

125-ти съдия Мая Михайлова 

80-ти съдия Таня Кандилова 

81-ви съдия Росица Велкова 

82-ри съдия Райна Стефанова 

83-ти съдия Христо Крачунов 

84-ти съдия Венета Георгиева 

85-ти съдия Даниела Попова 

86-ти съдия Даниела Стоева 

87-ми съдия Михаил Малчев 

          Административното и организационното ръководство на СРС през 

проверявания период 2012-2013г. е осъществявано от Председателя на съда, 

съдия Методи Лалов. Към момента на проверката  за заместник 

административни ръководители са определени: съдия Мариана Георгиева 

зам. председател на съда, председател на  І ГО; Съдия Калина Анастасова 

зам. председател на съда и председател на  II ГО на СРС; съдия Стилияна 

Григорова зам.председател на съда и председател на ІІІ ГО. И тримата 

заместници на административния ръководител на  СРС са председатели на 

състави в І ГО. Съгласно заповед на административния ръководител на съда 

на заместник председателите е определена натовареност от 50 на сто по 

исковите производства и от 30 на сто от заповедните производства. 

Производства по чл.390 от ГПК не им се разпределят. 

В I и ІІІ ГО на СРС, гражданските дела се разпределят на принципа на 

случайния подбор чрез електронна система, разработена от ВСС. Изключение 

от това разпределение правят делата с предмет  съдебни поръчки, които се 

гледат по дежурство и установителните искове с правно основание чл. 422 от 

ГПК, които се разпределят на съдията разгледал производството по чл. 410 
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или чл. 417 от ГПК, съгласно заповед на административния ръководител по 

чл.89, ал.8 от ПАРОАВАС/отм/. Електронното разпределение на делата е 

възложено на председателите на отделения и заместник административни 

ръководители. Делата се образуват и разпределят в деня на постъпването им 

или най-късно на следващия ден. През проверявания период по делата не  са 

прилагани протоколи за избор на докладчик. Прилагането е започнало от 

началото на 2014г. Със Заповед на Административния ръководител, на 

дежурните съдии е разпоредено да извършват всички неотложни действия 

във връзка с образуваните през този период дела, подлежащи на  разглеждане 

при съкратени процесуални срокове, както и да администрират вече 

образуваните такива дела, при постъпване на документи по тях. С нарочна 

заповед за времето на съдебните ваканции се определят  съдии заместващи 

отсъстващите председатели на отделения, които да разпределят делата. Не 

бяха констатирани видими белези на допълнително манипулиране на 

системата за случаен избор, с оглед избягване прилагането на принципа по 

чл.9 от Закона за съдебната власт. Дейността по разпределението на делата не 

е регулирана с Правила за случайно разпределение, а се извършва на 

основание заповеди на административния ръководител.  

             Със заповед на административния ръководител № АС-22/14.02.2012г. 

председателите на отделения са задължени да докладват на председателя на 

съда всеки случай на отвод, както и да се води статистика на броя на 

отводите. 

             Дежурствата се определят със заповеди на заместник- 

административните ръководители за съответните отделения. Заповедите се 

издават в началото на всяко полугодие.   

   В СРС е въведена АСУД, разработена от „Сименс” АД. Проблемите  

на тази система са ноторно известни. Въпреки някои подобрения, които са 

извършени, системата не позволява да бъдат отразявани всички 

съдопроизводствени действия и да бъдат извършвани бързи справки по 

делата. Изключително затруднено е да бъдат публикувани призовки, 

разпорежданията по чл.131 от ГПК, определенията по чл.140 от ГПК. В 

системата липсва и модул за заличаване на личните данни. Този недостатък 

води до непрозрачност в работата на съда, затруднява достъпа до делата и 

прави отдалечените справки невъзможни. Със заповед на административния 

ръководител № АС№158/23.07.2010г;  № АС-47/13.03.2012г. и № АС-

80/05.06.2013г. председателите на състави са задължени да обявяват 

съдебните решения на електронната страница на СРС, веднага след 

постановяването им. Но задължението не се изпълнява стриктно поради 

изложените причини. 
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               В съда се водят по години и по състави: книга за откритите съдебни 

заседания  /срочна книга/, описна книга, както и всички регистри, съобразно 

разпоредбите на ПАРОАВАС/отм./. Книгите се водят за всеки граждански 

състав в отделението. Книгите за открити заседания се водят съобразно 

разпоредбите на ПАРОАВАС/отм/. Води се и регистър по чл.235, ал.5 от 

ГПК, но достъпът до него е затруднен с оглед гореизложения проблем с 

АСУД.  

 В съда невинаги се следи за изтичане на процесуалните срокове, 

делата не се докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им също 

невинаги  се изпълняват в срок. По време на проверката, проверяващите се 

натъкнаха на често срещано недоволство, изразено от  страни и адвокати от 

липсата на дела в деловодството на І ГО, по които да направят справки, както 

несвоевременно произнасяне  по подадени от тях молби. Съдебните 

секретари също невинаги  изготвят и предават в срок протоколите от 

съдебните заседания, което пречи на страните да искат евентуалната им 

поправка.  

Бързите производства по чл.310 от ГПК, се маркират с жълт етикет, 

съобразно изискванията на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС /отм./.  

Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на 

натовареността на СРС и на острата липса на съдебни зали. Призовките и 

съобщенията се връчват в повечето случаи своевременно на страните. Рязко 

се отлагат дела и поради неизготвени или късно изготвени експертизи.  

Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на 

съхранението им в проверяваните съдебни състави  

Издадена е заповед за оправомощените лица по смисъла на чл.5, ал.2 от 

Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за предоставяне на достъп на 

органите на съдебната власт до НБД „Население”. Съдебните състави 

прилагат разпоредбите на посочената наредба при трудности с установяване 

адреса на страна. 

Съгласно Заповед на Председателя на СРС, спрените дела се 

проверяват  веднъж на 6 месеца.  

 

 

                             2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

 

По данни от Справки за дейността на І ГО за 2012г./статистическа 

форма/, в Софийски районен съд  са разгледани общо 40577 граждански дела. 

Приключени са 30854 дела или 76 на сто от делата. Висящността на съда е 
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увеличена от 9308 дела в началото на периода, на 9723 дела в края на периода 

или с 415 дела. 

По данни от Справки за дейността І ГО за 2013г./статистическа форма/, 

в Софийски районен съд, са разгледани общо 36879 граждански дела. 

Приключени са 26738 дела или 73 на сто от делата. Висящността на съда е 

увеличена от 9723 дела в началото на периода на 10141 дела в края на 

периода или с 388 дела.  

Данните за проверените осем състава от ІІІ ГО са посочени в обща 

справка за отделението, поради което са изложени конкретно за всеки състав 

в обстоятелствената част на Акта. 

 Съставите са равномерно натоварени. Съгласно Заповед № АС-

87/30.03.3009г. на Председателя на съда е регулирана постепенната 

натовареност в случаите когато съдебен състав е с новоопределен титуляр и 

натовареността при отсъствие на титуляр повече от три дни. Със съответни 

конкретни заповеди е регулирана натовареността и на командировани съдии. 

Съдебните заседания са уплътнени. Насрочват се средно по  около 10 

дела на заседание от  повечето съдебни състави. 

                     

    

                                    3. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

  

 

 

През проверявания период, условията на труд в СРС са били все така 

лоши, както при последната проверка на ИВСС през 2010г. Съдиите от I ГО 

на СРС са настанени  по 3-4 човека в кабинет. Общото исково деловодство на 

I ГО е настанено в едно помещение, с недостатъчна площ, като на един 

деловодител е възложено да администрира делата на два състава. Още по-

лошо е положението на деловодителите, в обособеното „Заповедно 

деловодство”. В последното, един деловодител администрира заповедните 

производства на 4 състава. Не по –добро е положението и на съдебните 

секретари, като някои от тях са по 10 човека в помещение. Въпреки че СРС е 

разполагал с 38 съдебни зали, те са абсолютно недостатъчни за нормалното 

функциониране на съда, поради факта, че залите се ползват, както от съдиите 

от I ГО и II ГО, така и от наказателните състави на съда. Едва от 01.04.2014г. 

трите граждански отделения са преместени в нова сграда.По решение на ВСС 

са отпуснати  допълнителни бройки за съдебни служители,с цел подобряване  

на работата. Инспекторатът изразява надежда, че подобрените условия на 

труд ще доведат до преодоляване на голяма част от административните 

проблеми. 
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  ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА,РАЗГЛЕЖДАНИ 

        В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА.             

        

        АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ 

                ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

01.01.2012г. 

 

               АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

        

 

       ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                    СЪДИЯ ПЕТЯ П. АЛЕКСИЕВА 

 

Съдия Петя Алексиева е титуляр на 24 - ти съдебен състав на Софийски 

районен съд от месец май 2012г. до края на проверявания период. Към 

момента на проверката,  Съдия Алексиева е с 20 годишен  стаж  по чл.164 от 

ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., в 24-ти състав, видно от 

Справки за дейността на 24 - ти състав на СРС/статистическа форма/ съдия 

Алексиева е разгледала общо 2785 дела. Приключени са 2000 дела. 

Висящността на състава е увеличена от 335 дела в началото на периода на 400 

дела в края на 2013г. или с 65 дела. Увеличената висящност  затруднява 

администрирането и движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Алексиева е насрочила 808 дела, които е разгледала в 118 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по около 7 дела. От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 372 дела, 

от които 368 дела са свършени с решение и 4 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 46 на сто. 
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Проверката на дейността на съдия Алексиева установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 55227/13г; 53698/12г; 51258/12г; 28108/11г; 

42246/12г; 36090/09г; 42262/12г; 9566/13г; 48129/11г; 58359/11г; 40549/12г; 

14277/07г; 29645/11г; 10775/11г; 16424/11г; 20933/12г; 13626/11г; 55686/11г; 

50277/12г; 61290/12г; 28491/11г; 31592/12г; 31434/12г; 45736/11г; 61327/11г; 

32453/13г; 15158/13г; 46227/12г; 40418/13г; 33764/12г. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Алексиева се е произнасяла с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на две-три 

седмици след разпределение на делото и докладването му. Определението по 

чл.140 от ГПК съдът е  постановил около  два до три месеца, след изтичане 

на срока за отговор. Като правило, определенията са подробни и  съдържат 

проекти за доклади, както и произнасяне по допускането и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание. По делата, образувани по установителни искове с правно 

основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства веднага след 

проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания. Редки са 

случаите на повече съдебни заседания и то само при делата представляващи 

правна и фактическа сложност. 

           По разглежданите през проверявания период  дела, съдебният състав 

по данни от предоставената справка е постановил определение за отменен 

ход по същество по 7 дела. По 3 от делата, производството е възобновено по 

субективни причини, а по едно от тях поради късно установена 
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неподсъдност.Предвид обема на работа тези пропуски  не  следва да се считат 

за съществени. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че всички решения на съдия Алексиева са постановени в 

разумния срок по чл.13 от ГПК. Просрочието извън срока по чл.235, ал.5 от 

ГПК не надвишава 2-3 месеца. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела, подлежащи на разглеждане по Глава 

ХХV от ГПК.      

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         По проверените дела не бяха установени дела с постановени 

неприсъствени решения за проверявания период.  

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 79 съдебни акта постановени 

от съдия Петя Алексиева. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 62 или 78 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид професионалния опит и високата натовареност. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 24 състав са 

неприключени 22 дела, образувани  преди 01.01.2012г Спрени са 8 дела, като 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

         

          4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 
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5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, в 24-ти състав са разгледани 1273 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 42855/12г; 55479/12г; 10678/13г; 

27151/13г; 20761/13г; 36206/13г; 37540/13г;17955/12г; 53865/12г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  

не са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Забавянето  е от 3 дни 

до 2 седмици след законоустановения срок. Винаги се изготвя подробно и 

надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта съобразно чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Алексиева е разгледала 103 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 48574/13г; 48567/13г; 49466/13г; 

53671/12г; 54052/13г; 48969/13г; 49407/13г; 53662/12г; 53812/12г; 53184/12г. 

и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на 

съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя се двуседмичен срок за 

предявяване на иска, който започва да тече от датата на получаване на 

обезпечителната заповед. Съдът отправя предупреждение за последствията 

по чл.390, ал.3 от ГПК, следи за представяне на доказателствата за предявен 

иск в срок и отменя служебно наложените обезпечения при непредставянето 

им. По проверените дела е спазена местната подсъдност, с изключение на 

ч.гр.д.№ 48969/13г., по което молителят е с постоянен адрес в гр. Елин 

Пелин, а това е съдебен район различен от този на СРС. 
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         ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                            СЪДИЯ АЛБЕНА БОТЕВА 

 

Съдия Албена Ботева е титуляр е  на 25-ти съдебен състав на Софийски 

районен съд през целия проверяван период. Към момента на проверката,  

Съдия Ботева е с 7 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Ботева, видно от 

Справки за дейността на 25 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледала 

общо 2689 дела., от които приключени са 2185 дела или 81 на сто. 

Висящността на състава е намалена от 291 дела в началото на периода на 229 

дела в края на 2013г. или с 62 дела. Намалената висящност спомага за 

ускоряване администрирането и движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Ботева е   насрочила 1117 дела, които е разгледала в 118 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 544 дела, от които 527 дела са 

свършени с решение и 17 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 49 на 

сто, което е добър показател предвид голямата обща натовареност на състава,  

условията на труд и неголемия стаж. 

          Проверката на дейността на съдия Ботева установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 11738/13г; 50506/12г; 14349/12г; 23006/11г; 

29954/12г; 3792/12г; 42262/12г; 9566/13г; 25416/11г; 26245/11г; 3900/12г; 

3980/12г; 23477/11г; 44400/11г; 36698/11г; 61628/12г; 62385/12г; 368/11г; 

19467/12г; 27701/12г; 15021/13г; 24499/12г; 36374/12г; 12006/11г; 40548/12г; 

28526/12г; 8298/13г; 29650/11г; 40765/12г; 13791/12г. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Ботева се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на две седмици  

след разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от 

ГПК съдът постановява около месец,   след изтичане на срока за отговор. Но 

бяха констатирани и случаи на незабавно произнасяне. Така по по гр.д. № 
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29954/12г. произнасянето е станало осем дни след изтичане срока за отговор; 

по гр.д. № 11738/13г. съдът е провел подготвителното заседание 7 дни след 

изтичане срока за отговор, което показва, че е възможно ускоряване на 

процеса в тази фаза. В по-голямата си част, определенията са подробни и  

съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по допускането  и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание. По делата, образувани по установителни искове с правно 

основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства веднага след 

проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

           По разглежданите през периода 2012-2013г. дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество само по 6 дела. По гр.д. № 19467/12г. е постановено определение за 

отменен ход по същество и исковата молба е върната; по гр.д. № 61628/13г. е 

установена нередовност на исковата молба и същата е оставена без движение; 

Две от делата са пренасрочени и две са прекратени поради отказ от иска. С 

оглед натовареността на състава, тези пропуски на съда, следва да се считат 

за несъществени. 

                          1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени  

4 съдебни решения, като забавянето  е между 4 и 5 месеца след изтичане на 

срока по чл.235, ал.5 от ГПК, поради което е незначително,предвид обема на  

работа. 
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           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се спазват. 

Съдия Ботева е разпореждала размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба или най късно на следващия ден. Съдът се е произнасял с 

разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. 

Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не е допускал произнасяне с неприсъствено решение при нередовно 

призоваване на отсъстващия ответник. Не   бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение. Но неприсъственото 

решение е вписано в протокола от съдебно заседание, която практика следва 

да бъде променена поради различното битие на двата съдебни акта. Впрочем 

този начин на процедиране е присъщ на почти всички проверени състави. 

      

          2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 191 съдебни акта постановени 

от съдия Албена Ботева. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 147 или 77 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид професионалния опит и високата натовареност. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 25-ти състав са 

неприключени 10 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове. Причината за забавеното им 

разглеждане е обжалването на съдебните актове и изпращането им на 

въззивна инстанция. Спрени са 12 дела, като всички се  администрират 

редовно, през 6 месеца. 
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         4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Ботева е разгледала 1262 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 28268/12г; 10465/12г; 37510/13г; 

33155/13г; 33174/13г; 50853/13г; 33141/13г; 37581/13г; 50904/13г; 44498/12г. 

и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта. Върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от 

ГПК се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянепо заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417от ГПК ,в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Ботева е разгледала 108 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 32574/13г; 41130/13г; 32433/13г; 

55515/12г; 55438/12г; 32575/13г; 41262/13г; 55347/12г; 43577/12г; 44292/12г. 

и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на 
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съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя се двуседмичен срок за 

предявяване на иска, който започва да тече от датата на получаване на 

обезпечителната заповед.  Отправя се предупреждение за последствията по 

чл.390, ал.3 от ГПК, но съдът не  следи за представяне на доказателствата за 

предявен иск в срок, както и не отменя служебно наложените обезпечения 

при непредставянето им. За последното бездействие на съда, отговорност 

носи деловодителят на състава, за който по време на проверката се установи, 

че не докладва делата с неизпълнени указания по чл.390, ал.3 от ГПК на 

председателя на състава.  

 

 ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                         СЪДИЯ ВАЛЕРИЯ БРАТОЕВА-ДАМГОВА 

        СЪДИЯ ХРИСТО КРАЧУНОВ 

 

Съдия Валерия Братоева – Дамгова е била титуляр  на 25 съдебен 

състав на Софийски районен съд от 01.02.2012г. до 01.08.2013г. След тази 

дата до края на проверявания период, титуляр на състава е съдия Христо 

Крачунов.  

 

              СЪДИЯ ВАЛЕРИЯ БРАТОЕВА - ДАМГОВА  

          Към момента на проверката,  съдия Братоева е с 10 годишен  стаж  по 

чл.164 от ЗСВ. В момента е командирована в СГС 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Братоева, видно от 

Справки за дейността на 25-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 1277 дела, от които са свършени 1086 дела или 85 на сто. 

Висящността на състава е намалена от 120 дела в началото на периода на 84 

дела в края на 2013г. или с 36 дела. Намалената висящност спомага за 

ускоряване администрирането и движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Братоева е   насрочила 488 дела, които е разгледала в 79 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 6 дела. От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 237 дела, 

от които 230 дела са свършени с решение и 7 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 49 на сто, което е добър показател предвид голямата 

обща натовареност на състава и условията на труд. 
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             Проверката на дейността на съдия Братоева  установи следното: 

             Бяха проверени гр.д. №№ 63378/10г; 6202/12г; 28401/12г; 43046/11г; 

34334/11г; 50469/12г; 15941/11г; 59798/12г; 48928/12г; 31694/12г; 44946/12г; 

46262/12г; 11902/13г; 47575/11г; 7415/13г; 27964/11г; 7050/13г; 6511/12г; 

19352/09г; 58178/12г; 3219/12г; 37204/11г; 58454/12г; 25842/12г; 27420/12г; 

41725/11г; 14802/12г. и др. 

 

 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Братоева се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение 2 до 3 дни   след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК, съдът прави също няколко дни    след изтичане на срока за 

отговор. В по-голямата си част, определенията са подробни и  съдържат 

проекти за доклади, както и произнасяне по допускането  и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание. По установителните искове с правно основание чл.422 от ГПК, се 

изискват заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Не бяха констатирани случаи на  отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 2 до 3 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

           По разглежданите през периода 2012-2013г. дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 
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същество само по 2 дела. И по двете дела причината за възобновяване на 

производството е обектива и извън  съда. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Братоева няма постановени съдебни актове 

извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела, подлежащи на разглеждане по реда на 

Глава ХХV от ГПК „Бързи производства”.  

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не се  произнасял  с неприсъствено решение при нередовно 

призоваване на отсъстващ ответник. Не   бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение.                         

 

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 298 съдебни акта постановени 

от съдия Валерия Братоева - Дамгова. Напълно потвърдените актове от 

въззивната инстанция са 250 или 84 на сто, което показва много добро 

качество на правораздаване. 

  

                               СЪДИЯ ХРИСТО КРАЧУНОВ 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО                                                                                                               

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период: 01.08.2013г.-31.12.2013г., съдия Крачунов, 

видно от Справки за дейността на 25-ти състав на СРС/статистическа форма/ 

е разгледал общо 186 дела. Общата висящност на състава е намалена от 120 

дела в началото на периода, на 84 дела в края на 2013г. или с 36 дела, което е 

резултат и от работата на съдия Крачунов. Намалената висящност спомага за 

ускоряване администрирането и движението на делата. 
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 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Крачунов е   насрочил 128 дела, които е разгледал в 19 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 7 дела. От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 76 дела, 

от които 72 дела са свършени с решение и 4 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 59 на сто, което е добър показател предвид голямата 

обща натовареност на състава и условията на труд. 

          Проверката на дейността на съдия Крачунов  установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 17454/13г; 9356/13г; 16954/13г; 7397/13г; 

27093/13г; 17825/13г; 14046/13г; 15072/13г; 18825/13г; 48206/12г; 21682/13г; 

31294/13г; 25730/13г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Крачунов се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение няколко дни   след 

разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от ГПК 

съдът постановява в същия срок,  след изтичане на едномесечния срок за 

отговор. В по-голямата си част, определенията са подробни и  съдържат 

проекти за доклади, както и произнасяне по допускането  и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, се изискват 

заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Не бяха констатирани случаи на  отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 
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Делата обикновено се решават в 2 до 3 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

           По разглежданите през периода01.08.2013г.-31.12.2013г. дела, съдия 

Крачунов по данни от предоставената справка не е постановявал определение 

за отмяна хода по същество.  

           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Крачунов  няма постановени съдебни актове 

извън  разумния срок по чл.13 от ГПК. Делата са решени в рамките на 1до 2 

месеца, след изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката на съдия Крачунов не установи дела, подлежащи на 

разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК „Бързи производства”.  

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не се е произнасял  с неприсъствено решение при нередовно 

призоваване на отсъстващ ответник. Не   бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение.                         

 

           2. Качество на съдебните актове  

 За качеството на съдебните актове на съдия Крачунов не е 

предоставена справка, поради краткия срок на правораздаване в този състав 

през проверявания период. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 26 състав са няма 

неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 11 дела, като 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 
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          4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, в състава общо от съдия Дамгова и съдия 

Крачунов са    разгледа 610 дела,  образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 27719/13г; 4626/13г; 23937/13г; 392/13г; 

49923/12г; 31049/13г; 24333/13г; 50296/13г.; 23881/13г; 16200/13г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист  

върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК. 

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК, в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Братоева и съдия Крачунов са 

разгледали общо 35 молби по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 

59385/12г; 59388/12г; 31805/12г; 31608/12г;  и др. Съдът се произнася в деня 

на постъпване на молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно 
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мотивирани. Определя се двуседмичен срок за предявяване на иска, който 

започва да тече от датата на получаване на обезпечителната заповед.  

Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК, но 

съдът не  следи за представяне на доказателствата за предявен иск в срок, 

както и не отменя служебно наложените обезпечения при непредставянето 

им. За последното бездействие на съда, отговорност носи деловодителят на 

състава, който по време на проверката се установи, че не докладва делата с 

неизпълнени указания по чл.390, ал.3 от ГПК на председателя на състава. 

Делата са архивирани без надлежно разпореждане за това. 

 

                         ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ СЪДЕБЕНН СЪСТАВ 

 

            Титуляр на 27 съдебен състав през по-голяма част от проверявания 

период е била съдия Магдалена Стоянова. Същата е напуснала съдебната 

система, поради което работата и не е проверявана. От 05.11.2013г. съставът е 

председателстван от съдия Стилияна Григорова, но работата и ще бъде 

проверена в друг състав, където е правораздавала през по-голяма част от 

проверявания период. 

 

 

         ДВАДЕСЕТ И ОСМИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                             СЪДИЯ БОРИС ДИНЕВ 

 

Съдия Борис Динев е титуляр 28-ми съдебен състав на Софийски 

районен съд през целия проверяван период. Към момента на проверката,  

Съдия Динев е с 12 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Динев, видно от Справки 

за дейността на 28-ми състав на СРС/статистическа форма/ е разгледал общо 

2634 дела. Приключени са 2031 дела или 77 на сто. Висящността на състава е 

увеличена от 287 дела в началото на периода на 327 дела в края на 2013г. или 

с 50 дела. Увеличената висящност забавя администрирането и движението на 

делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Динев е насрочил 1345 дела, които е разгледал в 104 



 23 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 13 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 529  дела, от които 495 дела са 

свършени с решение и 34 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 39 на 

сто, който коефициент показва, че делата се разглеждат в многобройни 

съдебни заседания.  

          Проверката на дейността на съдия Динев установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 43475/10г; 23090/12г; 18092/12г; 51873/11г; 

42818/11г; 20937/12г; 059/13г; 62146/12г; 52342/10гг; 48209/12г; 43190/12г; 

34326/11г; 38640/12г; 41869/10г; 2837/07г; 19004/11г; 42893/10г; 16500/12г; 

30323/07г; 11948/06г; 13974/08г; 21282/11г; 27980/06г; 35726/12г; 36755/11г; 

39776/12г; 41143/13г; 60048/12г; и др. 

 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Динев се е произнасял с Разпореждане по чл.131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на две седмици 

след разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от 

ГПК съдът е постановявал около 1  месец, след изтичане на срока за отговор. 

Но по гр.д. № 959/13г. и гр. д.№19004/11г. произнасянето е станало 4 месеца 

след получаване на отговор; В по-голямата си част, определенията са 

подробни и  съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по 

допускането  и назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената 

подготовка на делата в закрито заседание. По делата, образувани по чл.422 от 

ГПК, се изискват заповедните производства веднага след проверка на 

редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела бе констатирано оставяне на делата без движение 

в открито съдебно заседание по гр.д. № 2837/07г. и по 19004/11г. 

Бяха констатирани отлагане на делата поради нередовно призоваване 

по  гр.д.№ 41869/10г. и гр. д. № 2837/07г. При трудности с установяването 

адрес на страна се прилагат разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 
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Делата обикновено се решават в 3 до 5 съдебни заседания. Много от 

актовете на съда по администриране на делото са обжалвани и отменяни от 

висшестоящата инстанция, което води до забавяне хода на процеса. Така по   

гр. д. № 2837/07г. едва след третото съдебно заседание исковата молба е 

оставена без движение. Поради неизпълнение на указанията на съда делото е 

прекратено. Разпореждането от 24.07.2008г., за прекратяване и връщане на  

исковата молба е обжалвано и отменено от ВКС с Определение 

№357/30.06.2009г., след което делото е насрочено отново в открито съдебно 

заседание чак на 09.11.2009г. Решението е постановено на 12.02.2010г. 

Поради допусната фактическа грешка и необходимостта за нейното 

отстраняване делото е върнато от въззивния съд на 15.08.2012г. След 

поправката делото отново е изпратено в СГС на 26.03.2013г. и приключило с 

влязъл в сила акт на 17.04.2014г. Подобен е случаят и с гр. д. № 19004/2011г., 

което по време на проверката още не беше приключило и беше насрочено в 

първо о.с.з. за 15.10.2014г. Посочените забавяния в движението на делото се 

дължат на незадълбоченото проучване на книжата. При проведен разговор 

със съдия Динев, той обясни констатираните забавяния  на процеса с 

прекомерното натоварване. 

           По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената за целта на проверката  справка, е постановил определение за 

отменен  ход по същество по 9 дела. По гр.д. № 41/10г. и гр.д. № 34309/13г.  

са постановени определения за отменен ход по същество поради 

ненавременна констатация на съда за нередовност на исковата молба; по гр.д. 

№ 24689/10г. съдът след обявяване на делото за решаване е установил 

наличие на предпоставки за прекратяването му; причината за постановяване 

на определение за отменен ход по същество е и късно преценената  

необходимост от допълнителни доказателства. 

 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: През проверявания период, извън разумния срок по 

чл.13 от ГПК са постановени  30 съдебни решения. Просрочието е между 4 и 

12 месеца след изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК.  

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела, подлежащи на разглеждане по глава XXV 

от ГПК.           
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1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

  

        Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не се е произнасял  с неприсъствено решение при нередовно 

призоваване на ответник. Спазва се и разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, 

относно уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

Но неприсъственото решение е вписано в протокола от съдебно заседание, 

която практика следва да бъде променена поради различното битие на двата 

съдебни акта. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 379 съдебни акта, постановени 

от съдия Борис Динев. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 241 или 64 на сто, което показва добро качество на 

правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 28-ми състав са 

неприключени 12 дела, образувани преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове. Причината за забавеното им 

разглеждане е обжалването на съдебните актове и изпращането им на 

въззивна инстанция. Спрени са 8 дела, като всички се  администрират 

редовно, през 6 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Динев е разгледал 1262 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 14682/12г; 23824/12г; 8865/13г; 20623/13г; 

41885/13г; 28116/12г.; 17912/13г. и др. 
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Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК 

невинаги са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от 

ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Така е по 

ч.гр.д.№14682/12г; ч.гр.д.23824/12г; 23824/12г. Разпореждането за издаване 

на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК е подробно и мотивирано. 

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване  издаването на изпълнителен 

лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

 

          През проверявания период съдия Динев е разгледал 108 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 4248/13г; 4482/13г; 4321/13г; 

46092/12г; 46498/12г; 57115/12г; 5005/13г; 4847/12г; 57193/12г.и др. Съдът 

се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на съда са 

подробни и надлежно мотивирани. Определя се двуседмичен срок за 

предявяване на иска, който започва да тече от датата на получаване на 

обезпечителната заповед. Но не се отправя  предупреждение за 

последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. Съдът не следи за представяне на 

доказателствата за предявен иск в срок, както и не отменя служебно 

наложените обезпечения при непредставянето им. Пример за това е дело № 

4321/13г., по което обезпечителната заповед не е получена, не са представени 

и доказателства за предявен иск. Върху делото има печат „влязло в сила” и 

подпис на съдията. 
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         ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                           СЪДИЯ МАРИАНА ГЕОРГИЕВА 

 

Съдия Мариана Георгиева е титуляр  на 29-ти съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Същата е 

административен ръководител, зам.председател на СРС и председател на І-во 

ГО. Със заповед на административния ръководител на съда на съдия 

Георгиева е определена 50% натовареност по исковите производства и 30% 

натовареност по заповедните производства. Дела по чл.390 от ГПК не са 

разпределяни на съдия Георгиева съгласно заповед на председателя на СРС. 

 Към момента на проверката,  Съдия Георгиева е с 10 годишен  стаж  по 

чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Георгиева, видно от 

Справки за дейността на 25 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледала 

общо 1708 дела, от които са свършени 1427 дела или 84 на сто. Висящността 

на състава е намалена значително от 232 дела в началото на периода на 59 

дела в края на 2013г. или с 173 дела. Намалената висящност спомага за 

ускоряване администрирането и движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Георгиева е   насрочила 877 дела, които е разгледала в 106 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 8 дела, което показва 

уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито съдебно 

заседание дела са приключени общо 457 дела, от които 432 дела са свършени 

с решение и 25 дела са прекратени. Съотношението на приключени към 

насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 52 на сто, 

което е добър показател предвид голямата обща натовареност на състава, 

условията на труд и с оглед осъществяваните от нея административни 

функции. 

          Проверката на дейността на съдия Георгиева установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 34736/12г; 20167/12г; 45560/11г; 44066/12г; 

40032/12г; 6975/12г; 62494/12г; 40392/11г; 41199/12г; 48148/12г; 37369/12г; 

27127/12г; 58449/11г; 8736/09г; 37492/12г; 45047/11г; 27404/11г; 28010/08г; 

26688/11г; 48813/11г; 19593/12г;25745/12г; 50674/12г; 45758/13г; 54914/13г. 

и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Георгиева се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 2 до 5 дни 

след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК съдът прави около три седмици,   след 

изтичане на срока за отговор. Определенията са подробни и  съдържат 

проекти за доклади със съдържание по чл.146 от ГПК, както и произнасяне 

по допускането на доказателства  и назначаване на експертизи. Отразяват 

задълбочената подготовка на делата в закрито заседание. По делата, 

образувани по установителни искове с правно основание чл.422 от ГПК, се 

изискват заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание, нито прекратяването им поради 

констатирани и неотстранени в срок нередовности. 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания. 

           По разглежданите през периода 2012-2013г. дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка е постановил определение за отменен  ход 

по същество само по 2 дела, което показва задълбоченото им проучване 

непосредствено преди съдебно заседание. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК няма 

постановени   съдебни решения. Делата са решени в рамките на 1 месец, след 

изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК. По голяма част от делата съдът  

обявява дата, съобразно разпоредбата на чл.149, ал.2 от ГПК, която се спазва. 
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           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела, подлежащи на разглеждане по реда на 

Глава ХХV от ГПК „Бързи производства”.  

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е не допуска произнеснасяне с неприсъствено решение при нередовно 

призоваване на отсъстващ ответник. Не   бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение.                         

           

 

          2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 319 съдебни акта постановени 

от съдия Мариана Георгиева. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 215 или 67 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 29 състав няма 

неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2012г Спрени са 8 дела по реда 

на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, като всички се  администрират редовно, през 6 

месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Георгиева е разгледала 771 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 4630/13г; 50345/12г; 57912/12г; 26708/12г; 

21364/12г; 32757/12г; 33270/12г; 54611/12г; 12112/13г; 5556/13г. и др. 



 30 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Разпореждането за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК е подробно и надлежно 

мотивирано  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК ,в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период в състава не са разпределяни дела с правно 

основание чл.390 от ГПК, на основание заповед на председателя на СРС. 

 

 

 

ТРИДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                         СЪДИЯ ЛЮБКА ГОЛАКОВА 

 

Съдия Любка Голакова е титуляр на 30-ти съдебен състав на Софийски 

районен съд през целия проверяван период. Към момента на проверката,  

Съдия Голакова е с близо 14 години  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Голакова, видно от 

Справки за дейността на 30-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 3120 дела. Свършени са 2052 дела, или 66 на сто. 

Висящността на състава се е увеличила минимално от 531 дела в началото на 

периода на 548 дела в края на 2013г. или със 17 дела.  
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По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Голакова е насрочила 679 дела, които е разгледала в 82 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 8 дела. От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 362 дела, 

от които 349 дела са свършени с решение и 13 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 53 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Голакова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 16958/11г; 41254/09г; 54085/10г; 7115/11г; 

26711/11г; 26309/11; 19678/11г; 28836/13г; 5265/10г; 16516/11г; 33977/11г; 

36706/12г; 31197/11г; 36019/12г; 10932/12г; 38884/11г; 16305/11г; 55436/09; 

343/12г; 19304/13г; 32415/11г; 37799/13г; 18871/12г; 39239/11г; 41106/11г; 

45213/12г; и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Голакова се е произнасяла с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в срок от 3 дни до 2 месеца 

след разпределение на делото и докладването му. Определението по чл.140 

от ГПК съдът е постановил в рамките на 1-11 месеца, след изтичане на срока 

за отговор. Така по гр.д. № 36706/12г; гр.д. № 38884/11г; гр.д. № 16516/11г. 

забавянето  е с 11 месеца. От справка към 30.01.2015г. е видно, че съдия 

Голакова не е насрочила 17 дела, образувани през 2013г., за които е изтекъл 

срок от 1 година след срока по чл.131 от ГПК. От справка към 14.04.2015г. е 

видно, че посочените в предходната справка дела са насрочени. 

         Определенията, в по-голямата си част, са кратки и не съдържат проекти 

за доклади, както и произнасяне по допускането и назначаване на експертизи, 

но има  и такива, които са подробни. Това показва непоследователност при 

подготовка на делата в закрито заседание. По делата, образувани по чл.422 от 

ГПК, се изискват заповедните производства веднага след проверка на 

редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 
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на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани някои случаи на отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни заседания. 

           По разглежданите през 2012 - 2013г. дела, съдебният състав по данни 

от предоставената справка не е постановявал определение за отмяна хода по 

същество.. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени  

154 съдебни решения на състава, като просрочието е от 5 месеца до 12 месеца 

след изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Към 31.01.2014г., съдия 

Голакова има 73 обявени за решаване през 2013г. дела, по които няма 

постановено решение. Забавянето е от 13-22 месеца.  Към 14.04.2015г. 

съгласно постъпила справка от СРС, броят на тези дела е незначително 

намален на 61 бр. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства  не се 

спазват. Съдия Голакова е разпореждала размяна на книжа 2-3 седмици след 

деня на постъпване на исковата молба в противоречие с разпоредбата на 

чл.311,ал.1 от ГПК. Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от 

ГПК около месец след деня на постъпване на отговора, в противоречие със 

същия законов текст. Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, 

ал.1, т.1 от ГПК. Съставен е писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от 

ГПК. 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не е постановявал неприсъствено решение при нередовно призоваване 

на отсъстващия ответник. Не бе констатирано  неизпълнение на разпоредбата 

на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на неприсъствалата страна за 

постановеното решение. Но неприсъственото решение, както и в други 

състави е вписано в протокола от съдебно заседание, която практика следва 

да бъде променена поради различното битие на двата съдебни акта. 
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           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 408 съдебни акта постановени 

от съдия Любка Голакова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 242 или 59 на сто, което показва добро качество на 

правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 30-ти състав са 

неприключени 98 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове. Причината за забавеното им 

разглеждане е и субективна предвид несвоевременното им насрочване. 

Спрени са 15 дела, като всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

          5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Голакова е разгледала 1252 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 10516/13г; 47493/13г; 45620/13г; 

42049/13г; 24128/13г; 52450/13г; 42646/13г; 44518/13г; 37067/13г; 39698/13г. 

и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  

не са разглеждани в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, 

съобразно разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК. Установени бяха забавяния 

от 1 месец, а по ч.гр. д. № 10516/13г. съдът се е произнесъл  два месеца след 

постъпване на делото. Срочността на действие на съдия Голакова по тези 

дела не се различава особено от начина и на процедиране по исковите 

производства. 

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  
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При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Правени са отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в 

съответствие с разпоредбата по чл.418, ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Голакова е разгледала 104 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 35579/13г; 35134/13г; 34837/13г; 

59129/12г; 59125/12г; 58543/13г; 41262/13г; 55347/12г; 43577/12г; 44292/12г. 

и др. Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите. Определенията 

на съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя срок за предявяване 

на иска в рамките на установения с разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, 

който започва да тече от датата на получаване на обезпечителната 

заповед. Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от 

ГПК, но съдът не следи за представяне на доказателствата за предявен иск в 

срок, както и не отменя служебно наложените обезпечения при 

непредставянето им, както е по ч.гр.д. № 35579/13г. Констатиран бе и случай 

при получена изрична молба за прекратяване на производството от страна на 

заявителя, по която съдия Голакова  не се произнася, както е по ч.гр. д. № 

59129/12г. Добра практика на състава е при нередовност на молбата за 

обезпечение, да я остави без уважение, на основание разпоредбата на чл.395, 

ал.2 от ГПК. 

 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                        СЪДИЯ КАЛИНКА ИЛИЕВА 

СЪДИЯ ВАСИЛ ПЕТРОВ 

 

 

Съдия Калинка Илиева е титуляр е на 31-ви съдебен състав на 

Софийски районен съд от началото на проверявания период до 30.06.2013г., 

след което е командирована в СГС. От 01.07.2013г. титуляр на състава е 

съдия Васил Петров. Към момента на проверката, съдия Илиева е с 14 

годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. Съдия Петров  е с 3 годишен стаж по чл.164 

от ЗСВ. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., видно от Справки за дейността 

на 31-ви състав на СРС/статистическа форма/ са разгледани общо 2712 дела. 

Приключени са 2144 дела, или 79 на сто. Висящността на състава е намалена 

от 340 дела в началото на периода на 302 дела в края на 2013г. или с 38 дела. 

Намалената висящност води до  ускоряване на администрирането и 

движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Илиева е насрочила 543 дела, които е разгледала в 57 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените дела в открито 

съдебно заседание са приключени общо 283 дела, от които 275 дела са 

свършени с решение и 8 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 52 на 

сто, което е  добър показател предвид голямата обща натовареност на състава 

и условията на труд. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Петров е насрочил 100 дела, които е разгледал в 15 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 7 дела, което показва 

сравнително невисока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела няма данни за свършени до края на 

проверявания период.  

          Проверката на дейността на 31-ви състав установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 57089/09г; 825/08г; 33365/12г; 57126/12г; 

11993/12г; 28448/11г; 18396/12г; 7400/13; 63072/10г; 4845/05г; 38043/12г; 

47625/12г; 5891/13г; 49657/12г; 58195/12г; 35283/13г; 46710/13г; 8025/13г; 

47251/13г; 31200/11г; 13539/13г; 30906/13г. и др. 

 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Илиева се е произнасяла с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на две седмици 

след разпределение на делото и докладването му. Но по гр.д. № 38043/12г. 

произнасянето е станало три дни след образуване на делото, а по гр.д.№ 

57126/12г. веднага  на другия ден, което показва, че е възможно ускоряване 

на процеса в тази му фаза. Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК 
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съдът прави около месец, след изтичане на срока за отговор. В по-голямата 

си част, определенията  не са подробни и не съдържат проекти за доклади. По 

делата с правно основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните 

производства, веднага след проверка на редовността и допустимостта на 

исковата молба. 

Съдия Петров се е произнасял с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на няколко дни 

след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК съдът прави също до 3-4 дни, след изтичане 

на срока за отговор. В по-голямата си част, определенията са подробни и 

съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по допускането  и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание.  

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават от съдия Илиева в 1 - 2 съдебни 

заседания. Редки са случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни 

заседания. 

По делата завършени от съдия Петров в проверявания период, не може 

да се направи категоричен извод за броя на съдебните заседания, в които са 

решени, тъй като не са започнати от него. 

           По разглежданите през 2012-2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество по 14 дела. В сравнение с други състави тези данни са завишени, но 

може би се дължат на обстоятелството, че част от делата са разглеждани от 

двамата съдии. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Калинка Илиева няма постановени съдебни 
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решения извън разумния срок по чл.13 от ГПК. Просрочието е в рамките на 

един месец след срока по чл.235, ал.5 от ГПК.  За съдия Петров също не бяха 

установени решения, постановени извън разумния срок по чл.13 от ГПК  

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

            По проверените дела не се установиха бързи производства 

разпределени на 31-ви състав за периода на проверката.             

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не е допускал произнасяне  с неприсъствено решение при неправилно 

призоваване на отсъстващия ответник. Не бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение. Неприсъственото 

решение е вписано в протокола от съдебното заседание, както бе установени 

и в други състави, която практика следва да бъде променена. 

2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 385 съдебни акта, постановени 

от съдия Калинка Илиева. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 204 или 53 на сто, което показва добро качество на 

правораздаване. 

През проверявания период са обжалвани 18 съдебни акта постановени 

от съдия Васил Петров. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 10 или 56 на сто, но следва да се има предвид, че периодът на 

проверката обхваща малка част от правораздавателната дейност на съдия 

Петров, в качеството му на титуляр на състава и категорични изводи в тази 

насока не могат да се направят. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 31-ви състав са 

неприключени 8 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове. Причината за забавеното им 

разглеждане е обжалването на съдебните актове и изпращането им на 

въззивна инстанция. Спрени са 17 дела, като всички се  администрират 

редовно на 6 месеца.  
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           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Илиева е разгледала 933 дела, а 

съдия Петров – 322, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Делата 

са приключени. 

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 20759/13г; 40066/13г; 40476/13г; 

43712/12г; 15489/13г; 46973/12г; 47407/12г; 24120/13г; 53864/12г;  

31323/13г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела, разгледани от съдия Илиева се установи, че 

невинаги са правени  отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в 

съответствие с разпоредбата по чл.418, ал.2 от ГПК, както е по  ч.гр.д.№47 

407/12г.и ч.гр.д.№ 53864/12г. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период в 31-ви състав са разгледани 106 молби 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 54249/13г; 37483/13г; 37707/13г; 

37918/13г; 52252/13г.и др. на съдия Петров и 60806/12г; 61546/12г; 

60428/12г; 61102/12г; 61439/12г; 60426/12г. и др.  на съдия Илиева. Съдът се  
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е произнасял в деня на постъпване на молбите. Определенията са подробни и 

надлежно мотивирани.  

  Съдия Петров определя срок в рамките на законоустановения за 

предявяване на бъдещия иск, който започва да тече от датата на получаване 

на обезпечителната заповед, но не отправя  предупреждение за 

последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. Постановява, обаче определения за 

отмяна на обезпечението при непредставяне на доказателства за предявен иск 

в дадения от съда срок. 

  Съдия Илиева, също определя срок в рамките на законоустановения за 

предявяване на  бъдещия иск, без да конкретизира началния му момент. Не 

отправя предупреждението по чл.390, ал.3 от ГПК.  

 

         ТРИДЕСЕТ И ВТОРИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                               СЪДИЯ НЕВЕНА ЧЕУЗ 

 

Съдия Невена Чеуз е била титуляр  на 32-ри съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  Съдия Чеуз е с 9 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Чеуз, видно от Справки 

за дейността на 32 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледала общо 

2631 дела, от които свършени са 2057 дела или 78 на сто. Висящността на 

състава е увеличена незначително от 275 дела в началото на периода, на 276 

дела в края на 2013г. или с 1 дело.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Чеуз е насрочила 1010 дела, които е разгледала в 113 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 9 дела, което показва 

уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито съдебно 

заседание дела са приключени общо 609 дела, от които 582 дела са свършени 

с решение и 27 дела са прекратени. Съотношението на приключени към 

насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 60 на сто, 

което е добър показател предвид голямата обща натовареност на състава и 

условията на труд. 

          Проверката на дейността на съдия Чеуз установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 2015/12г; 34699/11г; 42770/11г; 17003/12г; 

16129/12г; 38624/11г; 11685/11г; 26743/10г; 18380/12г; 34528/11г; 43839/11г; 
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5492/12г; 22566/11г; 46759/11г; 8852/11г; 41200/12г; 38048/12г; 4500/13г; 

38763/12г; 39916/11г; 31212/11г; 8022/13г; 58519/10г; 60836/11г; 25448/12г; 

60836/11г; 17781/11г; 30819/11г; 37292/11г; 42768/10г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Чеуз се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на една седмица  

след разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от 

ГПК съдът постановява около 20 дни,  след изтичане на срока за отговор. Но 

по гр.д. № 11685/11г.. произнасянето е станало в деня следващ изтичането на 

едномесечния срок; по гр.д. № 43839/11г. съдът е провел подготвителното 

заседание едва 7 дни слез изтичане на едномесечния срок. Посочените 

случаи, както и няколко други показват, че е във възможностите на съдия 

Чеуз да  скъси  времето за провеждане на закритото заседание по чл.140 от 

ГПК. Определенията са подробни и  съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането на необходимите и относими доказателства  и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание. По делата, образувани с правно основание чл.422 от ГПК, 

се изискват заповедните производства веднага след проверка на редовността 

и допустимостта на исковата молба. 

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания. 

           По разглежданите през проверявания период дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество само по 4 дела. С оглед натовареността на състава, тези пропуски 

на съда, следва да се считат за несъществени. 
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            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК не са 

постановявани  съдебни решения. Просрочието извън едномесечния срок по 

чл.235, ал.5 от ГПК не надвишава един месец. По голяма част от делата се 

обявява дата по чл.149, ал.2 от ГПК, която се спазва. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете целящи бързина по бързите 

производства се спазват. Съдия Чеуз е разпореждала размяна на книжа в деня 

на постъпване на исковата молба или най късно на следващия ден. Съдът се е 

произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на 

отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от 

ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

 

През проверявания период са обжалвани 328 съдебни акта, постановени 

от съдия Невена Чеуз. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция 

са 204 или 62 на сто, което показва много добро качество на правораздаване, 

предвид високата натовареност. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 32 състав няма 

неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 13 дела, 
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повечето от които  по реда на чл.229, ал.1, т.4, като всички се  администрират 

редовно, през 6 месеца. 

 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Чеуз е разгледала 1244 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 13521/13г; 434/13г; 54147/13г; 21491/13г; 

13567/12г; 56550/12г; 33068/13г; 28792/13г; 36886/13г; 46904/12г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в тридневен срок от деня на постъпването им, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК.  Постановява се подробно и надлежно 

мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от 

ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта, съобразно чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417от ГПК ,в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период са съдия Чеуз е разгледала 85 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 6358/12г; 49966/12г; 49470/12г; 

45935/13г; 45528/13г; 36874/13г; 45685/13г; 6661/12г; 49317/12г; 45831/13г. 
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и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на 

съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя се двуседмичен срок за 

предявяване на иска, който започва да тече от датата на получаване на 

обезпечителната заповед.  Отправя се предупреждение за последствията по 

чл.390, ал.3 от ГПК, като  съдът  следи за представяне в срок на 

доказателства за предявен иск и  отменя служебно наложените обезпечения 

при непредставянето им. Спазени са разпоредбите относно местна и родова 

подсъдност. В някои от случаите е определена и гаранция, чието представяне 

е условие за издаване на  обезпечителна заповед  и връчване на молителя.  

                           

                           ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ ВАЛЕНТИН БОРИСОВ 

 

Съдия Валентин Борисов е бил титуляр на 33-ти съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Видно от  Заповеди на 

Председателя на ВКС проф. Лазар Груев от 10.02.2011г. до  14.02.2014г. той е 

бил командирован за дните  четвъртък и петък от Пловдивския РС в СРС. По 

тази причина, със Заповед  на председателя на СРС  №АС-30 от 10.02.2011г., 

на състава е определена натовареност от 50%. Към момента на проверката,  

съдия Борисов е с 12 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ.  

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Борисов, видно от 

Справки за дейността на 33-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледал общо 1345 дела. Приключени са 1034 дела, или 77 на сто. 

Висящността на състава е намалена от 193 дела в началото на периода на 143 

дела в края на 2013г. или с 50 дела. Намалената висящност показва 

старанието на председателя на състава за ускоряване администрирането и 

движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Борисов е насрочил 757 дела, които е разгледал в 67 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 11 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 320 дела, от които 296 дела са 

свършени с решение и 24 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 42 на 

сто. 

          Проверката на дейността на съдия Борисов установи следното: 
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          Бяха проверени гр.д. №№ 51805/13г; 26501/07г; 19174/12г; 4203/13г; 

45695/13г; 32936/12г; 45527/12г; 19001/13г; 37362/12г; 14008/11г; 2718/12г; 

48666/12г; 10459/12г; 43556/11г; 18233/11г; 18295/11г.; 22787/13г; 

17151/11г; 22560/12г; 19206/13г; 8943/13г; 38832/13г; 54245/12г; 52216/10г; 

47083/11г; 37663/09г; 25454/12г; 24449/11г; 6206/12г; 24571/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Борисов се е произнасял с Разпореждане по 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение, в рамките на две седмици 

след разпределение на делото и докладването му. Често съдия Борисов се е 

произнасял веднага след образуване на делото.  Определението по чл.140 от 

ГПК съдът е постановявал около месец, след изтичане на срока за отговор. 

Но по гр.д. № 45695/13г. произнасянето е станало 4 дни след изтичане срока 

за отговор; по гр.д. № 18295/11г.. съдът е провел подготвителното заседание 

2 дни след изтичане срока за отговор, което е положителна практика предвид 

командироването му. Някои от  определенията  съдържат проект за доклад, 

както и произнасяне по допускането и назначаване на експертизи. По делата, 

образувани с правно основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните 

производства веднага след проверка на редовността и допустимостта на 

исковата молба. По молбите за обезпечение на иска по чл.389 от ГПК съдия 

Борисов се произнася незабавно. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

           По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество по 15 дела. По гр.д. № 25707/12г. и гр.д. № 24316/11г. съдът е 

възобновил производството за представяне на допълнителни доказателства; 
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така е и по гр.д. № 52386/10г; по гр.д. №№ 23680/11г; 40097/11г; 32365/11г; 

6386/2000г. са постановени определения за отменен ход по същество поради 

късна констатирана нередовност на исковата молба; по гр.д. № 4203/13г. е 

постановено определение за отменен ход по същество поради установена 

недопустимост в срока за решаване на делото. Пропускът на съда може да 

бъде обяснен с натовареността на състава и обстоятелството, че съдия 

Борисов заседава само два работни дни на седмица поради командироването 

си от Районен съд – Пловдив. 

             

           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Извън разумния срок по чл.13 от ГПК не са 

постановявани съдебни решения, като по голяма част от делата се съблюдава 

срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че съдия Борисов не би могъл да спази 

императивните срокове указани в тази глава по чл.311 и чл.312, ал.1 от ГПК, 

тъй като на практика, той пребивава  в СРС само два дни в седмицата. Съдът 

се е произнасял с разпореждане обикновено в едноседмичен срок. Делата са 

насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен е и 

писмен доклад. Решенията също са постановявани в двуседмичен срок, 

съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката не установи дела, с  постановени неприсъствени решения за 

проверявания период.  

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 187 съдебни акта постановени 

от съдия Васил Борисов. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 112 или 60 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид професионалния опит и високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 33-ти състав са 

неприключени 3 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 14 дела, като 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 
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           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Борисов е разгледал 631 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 52830/13г; 52188/13г; 9188/13г; 41335/13г; 

51739/13г; 28788/13г; 14091/13г; 9741/13г; 37532/13г; 44806/13г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  

не биха могли да бъдат разгледани в тридневен срок от деня на постъпване на 

заявлението, поради обективни причини посочени по-горе. Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период, насъдия Борисов са били разпределяни 

обезпечителни производства поради командироването му от  РС-Пловдив. 
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      ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

            СЪДИЯ МАРГАРИТА АПОСТОЛОВА ГЕОРГИЕВА 

 

Съдия Маргарита Апостолова е била титуляр  на 34-ти съдебен състав 

на Софийски районен съд от 08.02.2012г. до края на  проверявания период. 

Преди 08.02.1012г. титуляр на състава е била съдия Валерия Ватева, 

командирована от ОС Пловдив. Поради  краткото време на правораздаване и 

откомандироването и, дейността на съдия Ватева в СРС не е проверявана. 

Към момента на проверката,  съдия Апостолова е с 9 годишен  стаж  по 

чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Апостолова, видно от 

Справки за дейността на 32 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледала 

общо 2803 дела, от които свършени са 2121 дела или 76 на сто. Висящността 

на състава е намалена  от 353 дела в началото на периода, на 327 дела в края 

на 2013г. или с 26 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Апостолова е насрочила 1028 дела, които е разгледала в 98 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 612 дела, от които 584 дела са 

свършени с решение и 28 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 60 на 

сто, което е добър показател предвид голямата обща натовареност на състава 

и условията на труд. 

          Проверката на дейността на съдия Апостолова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 14326/10г; 13476/12г; 3719/13г; 11351/11г; 

63620/10г; 26811/11г; 30056/09г; 1353/13г; 4824/13г; 24698/12г; 24081/12г; 

4737/12г; 38023/12г; 20470/12г; 5072/12г; 40345/11г; 6642/12г; 14687/12г; 

16103/12г; 10304/12г; 9436/11г; 30896/13г; 5076/12г; 55883/12г; 15470/12г; 

28459/11г; 19015/11г; 4737/12г; 15763/12г; 48594/11г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Апостолова се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение, в рамките на една до две 

седмици  след разпределение на делото и докладването му. Определението по 
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чл.140 от ГПК съдът постановява в от 20 дни до 3 месеца, след изтичане на 

срока за отговор. Така по гр.д. № 13476/12г. съдия Апостолова е постановила 

въпросното определение 20 дни след изтичане на срока за отговор; по гр.д. № 

1353/13г. и гр.д. №4824/13г. произнасянето е един месец след едномесечния 

срок по чл.131 от ГПК; по гр.д. № 4737/12г. съдът е постановил определение 

по чл.140 от ГПК 2 месеца и 13 дни след изтичане срока за отговор; по гр.д. 

№ 6642/12г. забавянето е с 3 месеца. Определенията са подробни и  съдържат 

проекти за доклади, както и произнасяне по допускането на необходимите и 

относими доказателства  и назначаване на експертизи. Отразяват 

задълбочената подготовка на делата в закрито заседание. По делата, 

образувани с правно основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните 

производства веднага след проверка на редовността и допустимостта на 

исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което 

показва, че пълноценната подготовка на делата в закрито заседание скъсява 

времето за разглеждането им. 

           По разглежданите през проверявания период дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество по 6 дела. С оглед натовареността на състава, този пропуск на съда, 

следва да се счита за несъществен. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени 2  

съдебни решения, по гр.д. № 45270/11г. и по гр.д. № 37009/11г. Но 

просрочието извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК  по тези дела е 

2 години. 
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        1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела подлежащи на разглеждане по реда на 

Глава ХХV от ГПК „Бързо производство”. 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 219 съдебни акта, постановени 

от съдия Маргарита Апостолова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 144 или 67 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 32 състав няма 

неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 4 дела, по 

реда на чл.229, ал.1, т.4, като всички се  администрират редовно, през 6 

месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище, след изтичането на 

срока, за което изпраща делото на въззивната инстанция. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Апостолова е разгледала 1266 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  
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Бяха проверени ч.гр.д. №№ 23666/13г; 49156/12г; 50930/12г; 

58766/12г; 53941/13г; 25687/13г; 52703/13г; 37502/13г; 27503/13г; 5249/12г. 

и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК ,в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период са съдия Апостолова е разгледала 101 молби 

по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 50958/12г; 47072/12г; 

46554/13г; 46564/13г; 46826/13г; 51044/12г; 50488/12г; 41098/12г. и др. 

Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на съда 

са подробни и надлежно мотивирани. Определя се срок за предявяване на 

иска, в рамките на законовоопределения един месец, който започва да тече от 

датата на получаване на уведомление за постановеното определение.  

Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК, като  

съдът  следи за представяне в срок на доказателства за предявен иск и  

отменя служебно наложените обезпечения при непредставянето им. Спазени 

са разпоредбите относно местната и родова подсъдност. В някои от случаите 

е определена и гаранция, чието представянето е условие за издаване на  

обезпечителна заповед  и връчване на молителя.  
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                             ТРИДЕСЕТ И ПЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                     СЪДИЯ ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ 

 

Съдия Любомир Луканов е бил титуляр  на 35-ти съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Към настоящия 

момент е съдия в Административен съд Бургас. Към момента на проверката,  

съдия Луканов е с 10 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Луканов, видно от 

Справки за дейността на 35-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледал общо 2817 дела. Приключени са 1961 дела, или 70 на сто. 

Висящността на състава е увеличена от 358 дела в началото на периода на 440 

дела в края на 2013г. или с 82 дела. Увеличената висящност затруднява 

администрирането и движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Луканов е насрочил 1017 дела, които е разгледал в 132 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 8 дела, което показва 

уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито съдебно 

заседание дела са приключени общо 445 дела, от които 405 дела са свършени 

с решение и 40 дела са прекратени. Съотношението на приключени към 

насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 44 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Луканов установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 25212/13г; 27622/12г; 5762/11г; 61358/11г; 

54473/11г; 62302/12г; 63487/10г; 44246/11г; 49010/10г; 14437/11г; 16840/11г; 

35010/10г; 59163/10г; 31190/12г; 47168/11г; 51885/11г; 47426/10г; 26170/10г; 

37281/12г; 4196/13г; 36946/12г; 13148/11г; 11894/12г; 3492/11г; 8719/11г; 

15288/12г; 21965/11г; 33377/11г; 5676/13г; 13360/13г. и др. 

 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Луканов се е произнасял с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение обикновено в рамките на 

месец след разпределение на делото и докладването му. Но се установиха  

случаи, в които произнасянето е станало по-късно, например 

гр.д.№14437/11г. е забавено с 6 месеца; гр.д.№3492/11г.е забавено с 4 месеца. 

Определение по чл.140 от ГПК, съдът е постановявал около месец, след 
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изтичане на срока за отговор. Но по гр.д. № 47618/11г. произнасянето е 

станало седем месеца след изтичане срока за отговор; по гр.д. № 11894/12г. 

съдът е провел подготвителното заседание 6 месеца след изтичане срока за 

отговор. В посочените случаи е налице съществено забавяне на процеса в 

тази фаза. В по-голямата си част, определенията са подробни и съдържат 

проекти за доклади, както и произнасяне по допускането и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, се изискват 

заповедните производства, веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

 

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Но бяха констатирани случаи на отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза, както и на 

нередовно призовани страни. Констатираните отлагания се дължат на 

несъобразяване от страна на съда на датата на заседанието със сроковете за 

редовно призоваване. 

         Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания, но не са 

редки и случаите на дела проточили се в повече от 5 открити заседания, като 

освен на сложността на казусите, това се дължи и на посоченото по-горе 

нередовно призоваване поради кратките срокове между заседанията.. 

           По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество само по 2 дела. С оглед натовареността на състава, тези пропуски 

на съда, следва да се считат за несъществени. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове не бяха 

установени такива постановени след изтичане на срока по чл.235, ал.5 от 

ГПК. 
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           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

По проверените дела не се установиха бързи производства 

разпределени на  съдия Луканов за периода 2012-2013г. 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не допуска  произнесяне с неприсъствено решение при нередовно 

призоваване на ответник. Не бе констатирано  неизпълнение на разпоредбата 

на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на неприсъствалата страна за 

постановеното решение. Но в някои случаи неприсъственото решение е 

вписано в протокола от съдебно заседание, която практика следва да бъде 

променена. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 315 съдебни акта постановени 

от съдия Луканов. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 

204 или 65 на сто, което показва добро качество на правораздаване, предвид 

професионалния опит и високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 35-ти състав са 

неприключени 23 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 15 дела, 

като всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Луканов е разгледал 1212 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени. 

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 44838/12г; 52757/12г; 998/13г; 46159/12г; 

444185/12г; 47289/13г; 34477/13г; 33066/13г; 53444/13г; 37229/12г. и др. 
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Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК ,в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Луканов разгледал 108 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 20332/13г; 20381/13г; 20618/13г; 

21966/12г; и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. 

Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя се 

едномесечен срок за предявяване на иска, който започва да тече от датата на 

получаване на обезпечителната заповед. Отправя се предупреждение за 

последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. Съдът следи за представяне на 

доказателствата за предявен иск в срок, както отменя служебно наложените 

обезпечения при непредставянето им.  

 

 

         ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                       СЪДИЯ ДИЛЯНА ГОСПОДИНОВА 

 

Съдия Диляна Господинова е била титуляр е  на 36 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  съдия Господинова е с 5 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Господинова, видно от 

Справки за дейността на 36-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 2857 дела, от които са свършени 2046 дела или 72 на сто. 

Висящността на състава е увеличена  от 379 дела в началото на периода, на 

411 дела в края на 2013г. или с 32 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Господинова е насрочила 1282 дела, които е разгледала в 104 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 12 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 573 дела, от които 544 дела са 

свършени с решение и 29 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 45 на 

сто, което е относително добър показател предвид голямата обща 

натовареност на състава, краткия стаж по чл.164 от ЗСВ и условията на труд. 

          Проверката на дейността на съдия Господинова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 3360/12г; 27630/12г; 18811/13г; 37339/11г; 

27409/11г; 11476/12г; 44072/12г; 30192/11г; 45253/11г; 18395/12г; 14717/13г; 

29362/12г; 40844/12г; 7246/13г; 26527/13г; 3204/13г; 17605/09г; 25106/11г; 

6118/13г; 45254/11г; 33213/12г; 47604/11г; 43892/12г; 14556/11г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Господинова се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, 

или с разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките един месец  

след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК съдът прави около 2-3 месеца,  след изтичане 

на срока за отговор. Така по гр.д. № 37339/11г. забавянето е с около 3 месеца 

след изтичане срока за отговор; по гр.д. № 27409/11г. забавянето е с 2 месеца; 

по 18811/13г. произнасянето с определение по чл.140 от ГПК е станало 3 

месеца и 8 дни слез изтичане срока за отговор. Определенията, както и в 

предишни състави, са подробни и  съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането на необходимите и относими доказателства  и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, се изискват 

заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 
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1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 2 до 3 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни заседания, което 

показва действително проведената подготовка на делата в закрито заседание 

           По разглежданите през проверявания период дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество само по 3 дела, което също показва доброто проучване на делата 

непосредствено преди съдебно заседание.    

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК не са 

постановявани  съдебни решения. Просрочието извън едномесечния срок по 

чл.235, ал.5 от ГПК е в рамките на 2 месеца.  

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела, подлежащи на разглеждане по реда на 

Глава ХХV от ГПК, „Бързо производство”.  

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 215 съдебни акта, постановени 

от съдия Диляна Господинова. Напълно потвърдените актове от въззивната 
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инстанция са 171 или 80 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, въпреки краткия съдийски стаж. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 36 състав няма 

неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 9 дела, като 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

           

 

          4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Господинова е разгледала 1261 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 50207/12г; 57096/12г; 61860/12г; 

58454/12г; 56138/12г; 37204/13г; 38147/13г; 26721/12г; 43593/13г; 42879/12г. 

и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК не 

са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Обикновено се 

разглеждат в двуседмичен срок.  Изготвя се подробно и надлежно 

мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от 

ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, също не е 

спазван тридневния срок. Съдия Господинова се е произнасяла отново в 

рамките на 2 седмици от разпределяне на делото. Съдът е издавал заповед за 
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изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за изпълнение 

е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, издаване на 

изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен лист. По 

проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания върху 

документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, ал.2 

от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Господинова е разгледала 105 молби 

по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 53478/12г; 42486/12г; 

31144/13г; 14827/13г; 2214/13г; 21659/13г; 53665/12г; 39703/13г. и др. Съдът 

се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на съда са 

подробни и надлежно мотивирани. Определя се двуседмичен срок за 

предявяване на иска, който започва да тече от датата на получаване на 

обезпечителната заповед.  Отправя се предупреждение за последствията по 

чл.390, ал.3 от ГПК, като  съдът  следи за представяне в срок на 

доказателства за предявен иск и  отменя служебно наложените обезпечения 

при непредставянето им. Спазени са разпоредбите относно местната и родова 

подсъдност. В някои от случаите е определена и гаранция, чието 

представянето е условие за издаване на  обезпечителна заповед  и връчване 

на молителя.  

 

 

 

         ТРИДЕСЕТ И СЕДМИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                     СЪДИЯ АННА НЕНОВА-ВЪЛКАНОВА 

 СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ 

 

Съдия Анна Вълканова е била титуляр  на 37 съдебен състав на 

Софийски районен съд от началото на 2012г. до 01.07.2013г., след което е 

командирована в СГС. След 01.07.2013г. титуляр на състава е съдия 

Александър Ангелов.  

 

                       СЪДИЯ АННА НЕНОВА-ВЪЛКАНОВА 

           Към момента на проверката,  съдия Вълканова е с 15 годишен  стаж  по 

чл.164 от ЗСВ. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Вълканова, видно от 

Справки за дейността на 37 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледала 

общо 1556 дела. Висящността на състава е намалена в края на първата година 

от проверявания период  от 285 дела, на 242 дела, или с 43 дела. За края на 

2013г. липсват обективни данни предвид смяната на титуляра на състава. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Вълканова е насрочила 976 дела, които е разгледала в 92 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 499 дела, от които 470 дела са 

свършени с решение и 29 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 51 на 

сто, което е добър показател предвид голямата обща натовареност на състава 

и условията на труд. 

          Проверката на дейността на съдия Вълканова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 23412/10г; 40395/12г; 58779/12г; 21427/12г; 

53719/11г; 34730/11г; 35354/11г; 7304/12г; 42635/12г; 33399/12г; 18414/12г; 

48468/12г; 1492/12г; 48940/11г; 61279/12г; 9881/12г; 42149/12г;36880/12г; 

62091/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Вълканова се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 2-3 дни  след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК съдът прави незабавно  след изтичане на срока за отговор. 

Определенията са подробни и  съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането на необходимите и относими доказателства  и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание. По делата, образувани по установителни искове с правно 

основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства веднага след 

проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание. Но  по гр.д. №48468/12г., съдът е 
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постановил връщане на исковата молба поради неизпълнение на указания за 

внасяне на държавна такса, едва в  третото открито съдебно заседание. 

 Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания. 

           По разглежданите през проверявания период дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество само по 2 дела. С оглед натовареността на състава, тези пропуски 

на съда, следва да се считат за несъществени. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени  

2 съдебни решения, по гр.д. № 38792/12г. и гр.д. № 45789/12г., просрочието 

по които е 4 месеца след изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК. По 

останалите дела просрочието извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК 

е в рамките на 2-3 месеца.  

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела, подлежащи на разглеждане по реда на 

Глава ХХV от ГПК „Бързи производства”.  

          1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 315 съдебни акта, постановени 

от съдия Вълканова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция 

са 242 или 77 на сто, което показва много добро качество на правораздаване.  
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                  СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ 

Съдия Александър Ангелов е с 4 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През 2013г., съдия Ангелов, видно от Справки за дейността на 37 

състав на СРС/статистическа форма/ е разгледал общо 510 дела. Висящността 

на състава в края на 2013г. възлиза на 421 дела и спрямо предходния период е 

увеличена с 179 дела. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Ангелов е насрочил 143 дела, които е разгледал в 17 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 8 дела, което показва 

уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито съдебно 

заседание дела са приключени общо 77 дела, от които 69 дела са свършени с 

решение и 8 дела са прекратени. Съотношението на приключени към 

насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 54 на сто, 

което е добър показател предвид голямата обща натовареност на състава, 

краткия съдийски стаж и   условията на труд. 

          Проверката на дейността на съдия Ангелов  установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 26512/13г; 9114/13г; 33766/12г; 44039/12г; 

6513/13г; 6641/13г; 8766/13г; 15471/13г; 17956/13г; 13990/13г; 1562/13г. и 

др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Ангелов се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на няколко дни  

след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК съдът прави незабавно,  след изтичане на 

срока за отговор. Определенията са подробни и  съдържат проекти за 

доклади, както и произнасяне по допускането на необходимите и относими 

доказателства  и назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената 

подготовка на делата в закрито заседание. По делата с правно основание 

чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства веднага след проверка 

на редовността и допустимостта на исковата молба. 

 



 62 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание. Редки са отлаганията на насрочени 

дела поради нередовно призоваване на страните по делото. Съдът следи за 

своевременно връчване на призовките и съобщенията. Прилагат се 

разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до НБД „Население”. Бяха констатирани 

изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания. 

           По разглежданите през проверявания период дела,съдия Ангелов, по 

данни от предоставената справка не е постановил определение за отмяна хода 

по същество.  

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени  

съдебните решения по 30 дела, просрочието по които е между 6-7  месеца 

след изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Делът на постановените 

съдебни актове извън разумния срок по чл.13 от ГПК е 39 на сто от всички 

постановени актове. Причината за това забавяне е ангажиментите на съдия 

Ангелов по приключване на разпределените му дела като младши съдия в 

СГС,както и краткия 4-годишен стаж по чл.164 от ЗСВ 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела, подлежащи на разглеждане по реда на 

Глава ХХV от ГПК „Бързи производства”.  

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение.            

            Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 6 съдебни акта, постановени 

от съдия Ангелов. Напълно потвърдени от въззивната инстанция са 5 акта, но 
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данните са прекалено малко, за да се направи категоричен извод да 

качеството на правораздаване.  

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА      

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 37 състав няма 

неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 17 дела, 

повечето от които  по реда на чл.229, ал.1, т.4 като всички се  администрират 

редовно, през 6 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, в състава са  разгледани 1261 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 43993/13г; 28064/12г; 27550/12г; 

28054/12г; 32100/13г; 34314/13г; 37219/13г; 36079/13г; 43818/13г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК 

невинаги са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от 

ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Проверените 

дела, по които докладчик е бил съдия Ангелов са със забавено постановяване 

на  заповед за изпълнение. Причината отново е ангажиментите му по 

приключване на обявените за решаване дела в СГС. Изготвя се подробно и 

надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 
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лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период в състава са разгледани  100 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. 43770/12г; 43343/12г; 34611/12г; 

23118/13г; 40538/13; 41044/13г; 40529/13г; 41517/13г. и др.  

           Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията 

на съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя се срок  за 

предявяване на обезпечения иск в рамките на зоконовоопределения един 

месец, който започва да тече от датата на връчване на обезпечителната 

заповед. Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от 

ГПК, като  съдът  следи за представяне в срок на доказателства за предявен 

иск и  отменя служебно наложените обезпечения при непредставянето им. 

Спазени са разпоредбите относно местната и родова подсъдност. В някои от 

случаите е определена и гаранция, чието представянето е условие за издаване 

на  обезпечителна заповед  и връчване на молителя.  

 

 

ТРИДЕСЕТ И ОСМИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                        СЪДИЯ ЮЛИЯ ТОДОРОВА 

СЪДИЯ НЕДА ЗАРКОВА 

 

 

Съдия Юлия Тодорова е била титуляр на 38-ми съдебен състав на 

Софийски районен съд  до 30.09.2012г., след което е избрана за съдия в 

АССГ. От 01.10.2012г. титуляр на състава е съдия Неда Заркова. Към 

момента на проверката, Съдия Тодорова е с 13 годишен а съдия Заркова е с 

5годишен стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

  

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., видно от Справки за дейността 

на 38-ми състав на СРС/статистическа форма/ са разгледани общо 2473 дела. 

Приключени са 1849 дела, или 75 на сто. Висящността на състава е 

увеличена от 198 дела в началото на периода, на 346 дела в края на 2013г. или 
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със 148 дела. Увеличената висящност забавя  администрирането и 

движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание от съдия Тодорова е насрочила 269 дела, които е разгледала в 27 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 146 дела, от които 142 дела са 

свършени с решение и 4 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 54 на 

сто, което е  добър показател предвид голямата обща натовареност на състава 

и условията на труд. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание от съдия Заркова са насрочени 608 дела, които е разгледала в 49 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 12 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 280 дела, от които 264 дела са 

свършени с решение и 16 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 46 на 

сто. 

          Проверката на дейността на 38-ми състав установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 9888/11г; 61798/12г; 8364/11г; 51625/11г; 

27882/11г; 60405/11г; 33716/11г; 1806/12г; 44456/12г; 55340/11г; 46122/11г; 

32932/12г; 2004/11г; 23304/11г; 6026/13г; 2763/12г; 2500/12г; 12416/12г; 

7633/12г; 34966/12г; 10377/12г; 46697/11г; 36008/11г; 29265/11г; 45065/12г; 

4858/12г;61150/12г;12522/13г;43187/12г;38515/12г;47948/11г;59628/10г;2726

0/11г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Тодорова се е произнасяла с Разпореждане по чл.131 от ГПК, 

или с разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на две 

седмици след разпределение на делото и докладването му. Но по гр.д. № 

27882/11г. произнасянето е станало два дни след образуване на делото, а по 

гр.д.№ 33716/11г. веднага  на другия ден. Определение по чл.140 от ГПК 

съдът е постановявал около седмица, след изтичане на срока за отговор. Но 

по гр.д. № 27882/11г. и гр.д. № 51625/11г съдът се е произнесъл незабавно. В 

по-голямата си част, определенията са подробни и съдържат проекти за 

доклади, както и произнасяне по допускането  и назначаване на експертизи. 

Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито заседание. По 
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делата, образувани по установителни искове с правно основание чл.422 от 

ГПК, се изискват заповедните производства веднага след проверка на 

редовността и допустимостта на исковата молба. 

Съдия Заркова се е произнасяла с Разпореждане по чл.131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на две седмици 

след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК съдът е правил около седмица, след изтичане 

на срока за отговор. Но по гр.д. № 61150/12г. произнасянето е станало 4 

месеца след изтичане срока за отговор; по гр.д. № 43187/12г. съдът е провел 

подготвителното заседание 2 месеца след изтичане срока за отговор, което 

показва, неоправдано забавяне на процеса в тази фаза. В по-голямата си част, 

определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането  и назначаване на експертизи. Отразяват 

задълбочената подготовка на делата в закрито заседание. По делата, 

образувани по установителни искове с правно основание чл.422 от ГПК, се 

изискват заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

 

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават и от двамата титуляри в 1 до 3 съдебни 

заседания. Редки са случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни 

заседания, което е характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

           По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество само по 2 дела. С оглед натовареността на състава, тези пропуски 

на съда, следва да се считат за несъществени. 
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            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: съдия Юлия Тодорова и съдия Неда Заркова нямат 

постановени съдебни решения извън разумния срок по чл.13 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

            По проверените дела не се установиха бързи производства 

разпределени на 38-ми състава за периода на проверката.             

          1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не допуска произнасяне с неприсъствено решение при неправилно 

призоваване на отсъстващия ответник. Не бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение.                         

 

     

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 137 съдебни акта постановени 

от съдия Юлия Тодорова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 86 или 63 на сто. 

През проверявания период са обжалвани 36 съдебни акта постановени 

от съдия Неда Заркова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 22 или 61 на сто. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 38-ми състав са 

неприключени 3 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 21 дела, като  

не всички се  администрират редовно. Такива са граждански дела 

№№6918/96г.; 40639/12г; 39775/12г; 39356/12г; 39674/12г; 54622/11г. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 
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5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1. Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Тодорова е разгледала 437 дела, а 

съдия Заркова – 730, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички 

дела  и на двамата съдии са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 31502/12г; 15366/12г; 48078/13г; 

47708/13г; 35314/13г; 52660/13г; 34491/13г; 22588/13г; 28786/13г; 

42671/12г; 38098/12г; 56357/12г; 58473/12г; 39297/12г; 36333/12;  8248/12г; 

33479/12г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2. Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период в 38 състав са разгледани 106 молби чл.390 

от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 51447/13г; 33802/13г; 55700/13; 

56480/12г; 56403/12г; 51222/13г;и др. на съдия Заркова и 35716/12г; 

35631/12г; 13445/12г; 13885/12г. и др.  на съдия Тодорова. Съдът се е  

произнасял в деня на постъпване на молбите. Определенията са подробни и 

надлежно мотивирани. Определян е различен срок за предявяване на иска, 

който започва да тече винаги от датата на получаване на обезпечителната 

заповед. Отправяно е предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от 

ГПК и е следено за представяне на доказателствата за предявен иск в срок, 
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като при непредставянето им наложените обезпечения са  отменяни 

служебно.  

 

  

                       ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                    СЪДИЯ СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ 

 

Съдия Светослав Василев е бил титуляр е  на 39 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  Съдия Василев е с 7 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Василев, видно от 

Справки за дейността на 39 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледал 

общо 2763 дела, от които свършени са 2122 или 77 на сто. Висящността на 

състава е увеличена от 321 дела в началото на периода, на 354 дела в края на 

2013г. или с 33 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Василев е насрочил 1208 дела, които е разгледал в 102 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 13 дела, което 

показва висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела, са приключени общо 565 дела, от които 506 

дела са свършени с решение и 59 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 47 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Василев установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 30991/12г; 3161/12г; 55688/11г; 3934/12г; 

47620/12г; 35823/12г; 25305/12г; 7706/11г; 37006/11г; 25808/11г; 13243/11г; 

6512/12г; 30740/12г; 46756/11г; 27130/11г; 42760/11г; 1953/12г; 42769/10г; 

61627/10г; 31854/12г; 60526/12г; 59972/11г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Василев се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 10 дни  след 

разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от ГПК 

съдът постановява в рамките от 1 до 4 месеца, както е по гр.д. № 30991/12г; 
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гр.д. № 25305/12г; 7706/11г; 6512/12г. и др. Определенията са подробни и 

някои от тях съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по 

допускането на необходимите и относими доказателства  и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание. По делата, образувани по установителни искове с правно 

основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства веднага след 

проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания, 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

           По разглежданите през проверявания период дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка е постановил определение за отменен ход 

по същество по 7 дела, като причината само по гр.д. № 24898/09г. е 

субективна и се дължи на закъсняла преценка на съда по допустимостта на 

иска. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени 

52  съдебни решения. Просрочието извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 

от ГПК  е от 4 до 10 месеца. Делът на просрочените решения извън срока по 

чл.13 от ГПК е 10 на сто от всички постановени решения през проверявания 

период. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете целящи бързина по бързите 

производства се спазват. Съдия Василев е разпореждал размяна на книжа в 

деня на постъпване на исковата молба или най късно на следващия ден. 

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на 
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постъпване на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок по 

чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 304 съдебни акта, постановени 

от съдия Светослав Василев. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 194 акта или 64 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 39 състав са 

неприключени 17 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове, но съдия Василев следва да 

извърши необходимите действия по възможно най-бързото приключавне на 

тези дела. Спрени са 11 дела, като всички се  администрират редовно, през 6 

месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Василев е разгледал 1264 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 59407/12г; 45828/12г; 42205/12г; 

41855/12г; 55955/12г; 50300/13г; 30690/12г; 51160/13г; 24133/13г; 

17336/12г;  и др. 
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Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК не 

са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. По някои от делата 

съдът се е произнасял в десетдневен срок, а по други като 

30690/12г;55955/12г; 51160/13г. със закъснение от 1 месец.  Изготвя се 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК, в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

          5.2. Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период са съдия Василев е разгледал 105 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 28333/12г; 52789/13г; 53099/13г; 

28607/13г; 35505/12г; 34381/13г; 28020/12г; 34272/13г; 34003/13г; 

52799/13г; 43888/12г. и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на 

молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. 

Определя се двуседмичен срок за предявяване на иска, който започва да тече 

от датата на получаване на обезпечителната заповед.  Отправя се 

предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК, като  съдът  следи 

за представяне в срок на доказателства за предявен иск и  отменя служебно 

наложените обезпечения при непредставянето им. Спазени са разпоредбите 

относно местната и родова подсъдност. В някои от случаите е определена и 

гаранция, чието представянето е условие за издаване на  обезпечителна 

заповед  и връчване на молителя. По ч.гр.д. № 43888/12г. съдът е установил, 

че молбата по чл.390 от ГПК не е подсъдно на СРС, но не е изпратил делото 

по компетентност на съответния съд. Съдия Василев е оставил молбата без 

разглеждане като недопустима, като е изложил доводи по чл.395, ал.2 от 

ГПК. 
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ЧЕТИРИДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

 СЪДИЯ ЙОАНА ГЕНЖОВА 

 

Съдия Йоана Генжова е била титуляр на 40-ти съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  Съдия Генжова е с 8 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Генжова, видно от 

Справки за дейността на 40-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 2683 дела. Приключени са 2047дела, или 76 на сто. 

Висящността на състава е увеличена от 281 дела в началото на периода на 317 

дела в края на 2013г. или с 36 дела.Увеличената висящност затруднява 

навременното администриране и движение на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Генжова е насрочила 921 дела, които е разгледала в 96 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 366 дела, от които 350 дела са 

свършени с решение и 16 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 49 на 

сто. 

          Проверката на дейността на съдия Генжова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 3726/01г; 39099/11г; 18894/11г; 35473/11г; 

43897/12г; 3595/12г; 15804/06г; 43051/11г; 4998/13г; 26413/12г; 44039/11г; 

14489/13г; 26181/12г; 7298/03г; 14274/06г; 14566/12г; 60385/11г; 38769/11г; 

4654/10г; 3722/12г; 13777/12г; 21428/12г; 45534/11г; 13040/13г; 27284/12г; 

91740/12г; 53794/12г. и др. 

 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Генжова се е произнасяла с разпореждане по чл.131 от ГПК, или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение, в рамките на 2 седмици 

след разпределение на делото и докладването му. Има случаи, в които съдът 

се е произнесъл незабвно: така по гр.д.№23299/11г. – на следващия ден след 



 74 

образуване на делото; по гр.д.№45780/12г.. – два дни след образуване на 

делото. Тези примери показват, че е възможно ускоряване на 

администрирането на делата от съдия Генжова. Определението по чл.140 от 

ГПК съдът е постановявал около 2-5 месеца, след изтичане на срока за 

отговор. В по-голямата си част, определенията са подробни и  съдържат 

проекти за доклади, както и произнасяне по допускането  и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, се изискват 

заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страни. Съдът следи за своевременно връчване на призовките и 

съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина на 

предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 – 3, рядко в повече съдебни 

заседания.  

           По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество по 5 дела. С оглед натовареността на състава, този пропуск на съда, 

може да се счита за несъществен. 

           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени 

75 съдебни решения, което е 21 на сто от всички решения през проверявания 

период. Просрочието е между 4 и 7 месеца след изтичане на срока по чл.235, 

ал.5 от ГПК. Но има и дела забавени повече от 7 месеца – по гр.д.№ 5749/12г. 

решението е забавено 8 месеца; по гр.д.№ 21751/12г. -10 месеца; гр.д.№ 

6079/12г. –11 месеца, след едномесечния законоустановен срок. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

         По проверените дела не се установиха бързи производства разпределени 

на съдия Генжова за периода на проверката.             



 75 

           1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         По проверените дела не се установиха бързи производства разпределени 

на  съдия Генжова за периода 2012-2013г.                         

 

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 291 съдебни акта, постановени 

от съдия Генжова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 

220 или 76 на сто, което показва много добро качество на правораздаване, 

предвид професионалния опит и високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 40-ти състав са 

неприключени 10 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове. Спрени са 11 дела, като 

всички се администрират редовно, през 6 месеца. При всяко администриране 

съдия Генжова се произнася с разпореждане определящо следващата дата за 

доклад. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Генжова е разгледала 1258                                                                                                                        

дела,  образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са 

приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 9202/13г; 23641/13г; 36881/13г; 51166/13г; 

37542/13г; 33070/13г; 17099/12г; 20007/13г; 51733/12г;  23844/13г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  

не са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Обикновено срока за 

произнасяне е между 10 и 30 дни  Винаги се изготвя подробно и надлежно 

мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от 

ГПК.  
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Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Генжова е разгледала 107 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 44440/13г; 43975/13г; 54057/13г; 

59384/12г; 46914/12г; 35578/13г;  46991/12г; 47112/12г. и др.  Съдът се 

произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на съда са 

подробни и надлежно мотивирани. Определя се двуседмичен срок за 

предявяване на иска, който започва да тече от датата на връчване на 

препис от определението за допускане. Отправя се предупреждение за 

последствията по чл.390, ал.3 от ГПК, и се следи за представяне на 

доказателствата за предявен иск в срок, отменят се служебно наложените 

обезпечения при непредставянето им.  

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                  СЪДИЯ КАЛИНА АНАСТАСОВА 

 

Съдия Калина Анастасова е била титуляр на 41-ви съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период, заместник 

административен ръководител на СРС – заместник-председател и 

председател на ІІ Гражданско отделение. Към момента на проверката,  съдия 

Анастасова е с 14 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ.  

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Анастасова, видно от 

Справки за дейността на 41-ви състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 1746 дела. Приключени са 1292 дела, или 74 на сто. 
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Висящността на състава е намалена от 318 дела в началото на периода на 184 

дела в края на 2013г. или със 134 дела. Намалената висящност ускорява 

администрирането и движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Анастасова е насрочила 1073 дела, които е разгледала в 104 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 454 дела, от които 420 дела са 

свършени с решение и 34 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 42 на 

сто, което е добър показател предвид голямата обща натовареност на състава, 

условията на труд и допълнителните задължения на съдия Анастасова, 

произтичащи от ръководната ѝ длъжност. 

          Проверката на дейността на съдия Анастасова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 39286/12г; 40507/12; 32811/12г; 4518/11г; 

43679/12г; 24455/10г; 15785/11г; 52675/11г; 37539/11г; 26964/11г; 43064/11г; 

40345/12г; 33607/11г; 21393/11г; 50512/12г; 46759/10г; 28619/10г; 51883/11г; 

276/11г; 37881/13г; 672/12г; 47770/10г; 28039/12г; 21659/11г; 19057/08г; 

41251/09г;  

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Анастасова се е произнасяла с разпореждане по чл.131 от ГПК 

или с разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 2 

седмици до 1 месец след разпределение на делото и докладването му. 

Определение по чл.140 от ГПК, съдът  е постановявал около 1-2 месеца, след 

изтичане на срока за отговор. Но има случаи, в които забавянето е по-

съществено: например по гр.д.№ 52675/11г. актът е постановен около 4 

месеца след получаване на отговора; гр.д.№28619/10г. - около 5 месеца след 

изтичане срока за отговор. Тези забавяния в подготовката на делата могат да 

намерят своето обяснение в административната ангажираност на съдия 

Анастасова, произтичаща от длъжността ѝ на заместник – административен 

ръководител. В по-голямата си част, определенията са подробни и  съдържат 

проекти за доклади, както и произнасяне по допускането  и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, се изискват 

заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 
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1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 – 2, рядко в 3 съдебни заседания. 

Сред проверените дела не се намериха случаи на разглеждане на делата в 

повече от 3 съдебни заседания, което говори за задълбочено проучване на 

делата от страна на съдия Анастасова преди  насрочването на   открито 

съдебно заседание. 

           По разгледаните през 2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество само по 2 дела. С оглед натовареността на състава, този пропуск на 

съда, може да се възприеме  за несъществен. 

           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Извън разумния срок по чл.13 от ГПК не са 

постановявани съдебни решения. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

           По проверените дела не се установиха бързи производства 

разпределени на съдия Анастасова за периода на проверката.             

           1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не допуска произнасяне с неприсъствено решение при нередовно 

призоваване на отсъстващия ответник. Не бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение. Но неприсъственото 

решение, както и в други състави е вписано в протокола от съдебно 

заседание, която практика следва да бъде променена.                         
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           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 287 съдебни акта, постановени 

от съдия Анастасова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция 

са 211 или 74 на сто, което показва много добро качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 41-ви състав са 

неприключени 12 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове. Спрени са 12 дела, като 

всички се администрират редовно, през 6 месеца.  

          4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Анастасова е разгледала 634 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 20355/12г; 19865/12г; 26728/12г; 

14145/13г; 20061/12г; 10804/12г; 9921/12г; 9741/12г; 7584/12г; 7299/12г. и  

др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 
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изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Анастасова е разгледала 85 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 18268/13г; 27279/13г; 7177//13г; 

42372/12г; 27638/13г; 7056/13г; 19771/13г; 20588/12г; 42502/12г; 60805/12г.; 

61359/12г; 61469/12г. и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на 

молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. 

Определя се двадесетдневен срок за предявяване на иска, който започва да 

тече датата на получаване на обезпечителната заповед. Не се отправя 

предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК, но съдът следи за 

представяне на доказателствата за предявен иск в срок, и отменя служебно 

наложените обезпечения при непредставянето им.  

 

 

                          ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                            СЪДИЯ ГЕРГАНА КИРОВА 

 

Съдия Гергана Кирова е била титуляр  на 42 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Била е командирована 

в СРС от РС Пещера за времето от 01.12.2009г.-24.06.2014г. в дните вторник, 

четвъртък и петък. Към момента на проверката,  Съдия Кирова е с 8 годишен  

стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Кирова, видно от 

Справки за дейността на 42 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледала 

общо 2060 дела, от които свършени са 1546 дела или 75 на сто. Висящността 

на състава е намалена от 259 дела в началото на периода, на 202 дела в края 

на 2013г. или с 57 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Кирова е насрочила 1018 дела, които е разгледала в 148 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 7 дела. От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 487 дела, 
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от които 470 дела са свършени с решение и 17 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 48 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Кирова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 3985/11г; 17228/10г; 46118/10г; 28292/09г; 

52655/12г; 8870/12г; 37007/11г; 3825/12г; 56214/11г; 31063/12г; 57707/11г; 

958/13г; 40407/12г; 26098/10г; 11415/12г; 9179/08г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Кирова се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 2-3 дни    след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК, съдът прави със забавяне от 2 до 4 месеца  след изтичане 

на срока за отговор, а по гр.д. № 52655/12г. забавянето е  7 месеца след 

едномесечния срок по чл.131 от ГПК. По гр.д.№7420/13г. образувано по 

чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ е постъпил сигнал в ИВСС, относно забавеното му  

движение. Бе установено, че съдът се е произнесъл едва на 20.03.2015г. с 

определение за прекратяване на делото. Движението на делото е забавено с 

повече от 1 година. По гр.д. № 9179/08г. съдът не е извършвал никакви 

съдопроизводствени действия от края на 2009г. до 24.08.2012г. когато съдия 

Кирова с определение е насрочила разглеждането му. Забавянето на 

движението в тази фаза е  с 2 години  и 8 месеца. За общото забавяне при 

разглеждане на делото в ИВСС е подадена и молба по Глава ІІІа от ЗСВ.  

 Определенията обикновено не  съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането на необходимите и относими доказателства, но с 

някои от тях се назначават експертизи. По делата, образувани по чл.422 от 

ГПК, се изискват заповедните производства веднага след проверка на 

редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 



 82 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 3 и повече  съдебни заседания, което е 

резултат на неособено задълбочената им предварителна подготовка. Особен 

пример е гр.д. №3985/11г. с предмет иск по чл.213 от КЗ, по което са 

проведени 20 открити съдебни заседания. 

           Към датата на проверката не бяха установени ненасрочени дела с 

изтекъл срок по чл.131 от  ГПК. 

           По разглежданите през проверявания период дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка няма постановени   определения за отмяна 

хода по същество, но това обстоятелство вероятно се дължи на по-дългото 

разглеждане на делата. 

 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени 

104  съдебни решения, които представляват 22 на сто от всички решения По 

93 дела просрочието извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК е в 

рамките на 4-11 месеца. По 11 дела решението е постановено със забавяне 

надвишаващо 1 година след срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Посочените данни 

за срочността на постановяване на съдебните актове се съдържат и са 

извлечени от предоставената за целта на проверката справка. Вероятната 

причина за забавеното решаване на делата е в обстоятелството, че съдия 

Кирова през проверявания период е правораздавала и в РС Пещера. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела, подлежащи на разглеждане по реда на 

Глава ХХV от ГПК, „Бързи производства”.  

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката не установи  дела, по които са постановени неприсъствени 

решения.                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 251 съдебни акта, постановени 

от съдия Гергана Кирова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 186 или 74 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване. 
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 3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА     

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 42 състав са 

неприключени 17  дела, образувани  преди 01.01.2012г. Част от делата са 

обявени за решаване, но с непостановени съдебни актове, а други са 

насрочени или на доклад при съдия Кирова. Необходимо е да се ускори 

дейността по възможно най-бързото им приключване. Спрени са 10 дела, 

като всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Кирова е разгледала 858 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 52730/12г; 36111/12г; 16771/12г; 

30927/12г; 40478/12г; 57971/12г; 55460/12г; 57171/12г; 4564/13г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 
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върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

 

         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Кирова е разгледала 76 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 7884/13т; 50306/12г; 8675/13г; 

18555/13г; 29567/12г; 19448/12г; 18553/13г; 49314/12г; 8003/13г; 8149/13г; 

19594/12г; 18646/13г. и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на 

молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. 

Определя се двадесетдневен  срок за предявяване на иска, който започва да 

тече от по-ранната дата между връчването на определението и  

получаването на обезпечителната заповед.  Отправя се предупреждение за 

последствията по чл.390, ал.3 от ГПК, като  съдът  следи за представяне в 

срок на доказателства за предявен иск и  отменя служебно наложените 

обезпечения при непредставянето им. Спазени са разпоредбите, относно 

местната и родова подсъдност. В някои от случаите е определена и гаранция, 

чието представянето е условие за издаване на  обезпечителна заповед  и 

връчване на молителя.  

  

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ СЛАВА ГЬОШЕВА 

 

Съдия Слава Гьошева е била титуляр  на 43-ти съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  Съдия Гьошева е с 6 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Гьошева, видно от 

Справки за дейността на 43-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 2555 дела. Приключени са 1846 дела, или 72 на сто.   

Висящността на състава е увеличена от 171дела в началото на периода на 413 

дела в края на 2013г. или с 242 дела. Увеличената висящност /особено в 

такива размери/ ще доведе до рязко забавяне на администрирането и 

движението на делата. 
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 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Гьошева е насрочила 741 дела, които е разгледала в 56 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 13 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 366 дела, от които 350 дела са 

свършени с решение и 16 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 49 на 

сто. 

          Проверката на дейността на съдия Гьошева установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 3726/01г; 39099/11г; 18894/11г; 35473/11г; 

43897/12г; 3595/12г; 15804/06г; 43051/11г; 4998/13г; 26413/12г; 44039/11г; 

14489/13г; 26181/12г; 7298/03г; 14274/06г; 14566/12г; 60385/11г; 38769/11г; 

4654/10г; 3722/12г; 13777/12г; 21428/12г; 45534/11г; 13040/13г; 27284/12г; 

91740/12г; 53794/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Гьошева се е произнасяла с разпореждане по чл.131 от ГПК, или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 2-5 дни след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК съдът е правил около 5-6 месеца, след изтичане на срока за 

отговор. Но по гр.д.№ 14489/13г. произнасянето е станало  около месец след 

получаване на отговора; по гр.д.№26181/12г.- около три месеца след 

изтичане срока за отговор, което показва, че е възможно ускоряване на 

процеса в тази фаза. В по-голямата си част, определенията са подробни и  

съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по допускането  и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание. По делата, образувани по чл.422 от ГПК, се изискват 

заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 
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Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 – 2, рядко в 3 съдебни заседания. 

Сред проверените дела не се намериха случаи на разглеждане на делата в 

повече от 3 съдебни заседания, което говори за задълбочено проучване на 

делата от страна на съдия Гьошева преди  насрочването на  открито съдебно 

заседание. 

           По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество само по 2 дела. С оглед натовареността на състава, този пропуск  на 

съда е пренебрежим.. 

           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени 

14 съдебни решения, което е 4 на сто от всички решения през проверявания 

период. Просрочието е между 4 и 7 месеца след изтичане на срока по чл.235, 

ал.5 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

           По проверените дела не се установиха бързи производства 

разпределени на съдия Гьошева за периода на проверката.             

     

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не е допускал произнасяне с  неприсъствено решение при нередовно 

призоваване на отсъстващия ответник. Не бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение. Отново  неприсъственото 

решение е вписано в протокола от съдебно заседание, която практика следва 

да бъде променена поради различното битие на двата съдебни акта. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

           През проверявания период са обжалвани 121 съдебни акта постановени 

от съдия Гьошева. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 

74 или 66 на сто, което показва много добро качество на правораздаване, 

предвид професионалния опит и високата натовареност. 
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3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 43-ти състав са 

неприключени 4 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове. Спрени са 12 дела, като  не 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца.Гр.д. №31951/08г. не е 

администрирано от 12.02.2013г., гр.д. №№41968/13г.; 52584/12г.; 56990/12г. 

изобщо не са администрирани след спирането си. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Гьошева е разгледала 1264 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 11798/13г; 37557/13г; 33124/13г; 

12507/13г; 42067/13г; 22439/13г; 2394/12г; 60784/13г; 31441/12г; 44628/12г. 

и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 
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         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Гьошева е разгледала 100 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 9120/13г; 10033/13г; 9103/13г; 

20192/12г; 50491/12г; 9711/13г; 19771/13г; 55347/12г; 43577/12г; 44292/12г. 

и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на 

съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя се двуседмичен срок за 

предявяване на иска, който започва да тече от по-ранната дата между 

връчването на определението и на получаване на обезпечителната 

заповед. Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от 

ГПК, но съдът не следи за представяне на доказателства за предявен иск в 

срок, както и не отменя служебно наложените обезпечения при 

непредставянето им. За последното бездействие на съда, отговорност носи 

деловодителят на състава, който по време на проверката се установи, че не 

докладва делата с неизпълнени указания по чл.390, ал.3 от ГПК на 

председателя на състава.  

 

  

 

              ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                       СЪДИЯ АТАНАС МАДЖЕВ 

  

Съдия Атанас Маджев е бил титуляр  на 44 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  съдия Маджев е с 8 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

     

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Маджев, видно от 

Справки за дейността на 44 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледал 

общо 2728 дела, от които свършени са 2127 дела или 78 на сто. Висящността 

на състава е намалена  от 335 дела в началото на периода, на 268 дела в края 

на 2013г. или с 67 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Маджев е насрочил 1065 дела, които е разгледал в 95 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 11 дела, което 

показва висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 612 дела, от които 578 



 89 

дела са свършени с решение и 34 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 57 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Маджев установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 41294811г; 59070/11г; 9245/11г; 538/11г; 

3342/11г; 56223/11г; 54024/11г; 53753/11г; 4876/12г; 6882/11г; 33271/11г; 

40370/11г; 33201/12г; 3457/13г; 12611/13г; 2351/13г; 5070/13г; 7043/13г; 

30577/12г.  и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Маджев се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 4-5 дни  след 

разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от ГПК 

съдът постановява в рамките от 1 до 4 месеца, както е по гр.д. № 3342/11г.- 

3м. и 15 дни; гр.д. № 53753/11г. – 3м. и 20 дни; 538/11г. – 1месец; 

Определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането на необходимите и относими доказателства  и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание. По делата, образувани по чл.422 от ГПК, се изискват 

заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания, 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

          В резултат на добрата предварителна подготовка на разглеждането на 

делата и подробното им проучване преди съдебно заседание, през 
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проверявания период, съдия Маджев не е постановявал определение за 

отменен ход по същество.  

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени 

41 съдебни решения. Просрочието извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 

от ГПК  е от 4 до 15 месеца. Делът на просрочените решения извън срока по 

чл.13 от ГПК е 7 на сто от всички постановени решения през проверявания 

период. Въпреки, че делът на  просрочените решения не е висок в сравнение с 

други състави, смущаваща е продължителността на времето на  неизготвяне 

на съдебните решения. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете целящи бързина по бързите 

производства се спазват. Съдия Маджев е разпореждал размяна на книжа в 

деня на постъпване на исковата молба или най късно на следващия ден. 

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на 

постъпване на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок по 

чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

 

          1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

 

През проверявания период са обжалвани 185 съдебни акта, постановени 

от съдия Атанас Маджев. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 141 акта или 76 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 
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3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 44 състав са 

неприключени 10 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 9 дела, като 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Маджев е разгледал 1262 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 53560/13г; 60007/12г; 51403/13г; 

37578/13г; 42047/13г; 28931/13г; 14098/12г; 704/13г; 51358/12г; 51995/12г.  

и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК не 

са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. По някои от делата 

съдът се е произнасял в десетдневен срок, а по други като ч.гр.д. № 

60007/12г. и 704/13г. със закъснение от почти 1 месец.  Изготвя се подробно 

и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение 

по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 
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         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Маджев е разгледал 78 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 30160/13г; 20955/13г; 31581/13г; 

32031/13г; 21971/12г; 30290/13г; 20619/13г; 30190/13г; 31571/12г; 20417/13г. 

и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на 

съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя се двуседмичен срок за 

предявяване на иска, който започва да тече от датата на връчване на 

определението за допускане на обезпечението. Отправя се предупреждение 

за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК, като  съдът  следи за представяне в 

срок на доказателства за предявен иск и  отменя служебно наложените 

обезпечения при непредставянето им. Спазени са разпоредбите, относно 

местната и родова подсъдност. В някои от случаите е определена и гаранция, 

чието представяне е условие за издаване на  обезпечителна заповед  и 

връчване на молителя. 

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТИ СЪСТАВ 

                               СЪДИЯ ПЕТЯ ПЕТКОВА СТОЯНОВА 

 

Съдия Петя Стоянова през целия проверяван период е била титуляр на 

45-ти съдебен състав на Софийски районен съд, където е командирована от 

ОС – Бургас от 2009г. Към момента на проверката,  Съдия Стоянова е със 17 

години  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Стоянова, видно от 

Справки за дейността на 45-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 2837 дела. Приключени са 2043 дела. Висящността на 

състава се e увеличила от 377 дела в началото на периода на 419 дела в края 

на 2013г. или със 42 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Стоянова е насрочила 1362 дела, които е разгледала в 110 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 12 дела, което 

показва голяма уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 468 дела, от които 450 

дела са свършени с решение и 18 дела са прекратени. Съотношението на 
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приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 34 на сто, който е по- нисък в сравнение с останалите състави. 

 

          Проверката на дейността на съдия Стоянова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 21278/11г; 49024б12г; 3337/12г; 43300/11г; 

46213/09г; 16962/11г; 27028/11г; 22021/11г; 55204/10г; 35337/12г; 385/13г; 

16301/12г; 11922/11г; 3218/12г; 61021/12г; 61464/12г; 16043/10г; 47885/09г; 

1480/12г; 14484/13г; 11076/11г; 52639/11г; 7455/11г; 41244/10г; и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Стоянова се е произнасяла с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, 

или с разпореждане за оставяне на делото без движение в срок от 2-3 

седмици след разпределение на делото и докладването му. Но  по гр.д. № 

46213/09г. актът е постановен само два дни след образуването му; по гр.д.№ 

16962/11г. – три дни след образуването на делото, което показва, че е 

възможно ускоряване на процеса в тази фаза. Определението по чл.140 от 

ГПК съдът е постановявал в рамките на 2-9 месеца, след изтичане на срока за 

отговор. Въпреки, че няма законоустановен срок за насрочване на 

заседанията, толкова голям промеждутък от време за подготовка на делото в 

открито заседание /9 месеца/, създава съмнения  в гражданите за лишаване на 

страните от справедлив процес в разумен срок. Определенията, в по-голямата 

си част, са подробни и съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по 

допускането и назначаване на експертизи. По делата, образувани по чл.422 от 

ГПК, се изискват заповедните производства веднага след проверка на 

редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Чести  са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото, въпреки че съдът следи за своевременно връчване на 

призовките и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за 

Реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”. Бяха констатирани някои случаи на отлагане на съдебни 

заседания поради неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в поне 3 съдебни заседания, но често се 

стига и до повече. Често причина за отлагане на заседанията е 
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несъобразяването от страна на съда с необходимото време  за събиране на 

съответните доказателства или своевременното редовно призоваване на 

страните. Така е по гр.д № 55204/10г; гр.д. №16962/11г; гр.д. № 16043/10г. 

Честото отлагане на делата е причина за ниския коефициент на ефективност в 

състава. 

           По разглежданите през 2012 - 2013г. дела, съдебният състав по данни 

от предоставената справка е постановил  11 определения за отменен ход по 

същество. Голяма част от последните се дължат на субективни причини. Така  

по гр.д.№21278/11г. е постановено определение за отменен ход по същество, 

поради късно установяване от страна на съда на нередовност на 

представените книжа, приети като доказателства; по гр.д.№ 49024/12г.съдът е 

пропуснал да приеме представени доказателства в срок. По гр.д. № 3218/12г. 

производството е възобновено също поради пропуск на съда да приеме 

представени в съдебно заседание доказателства. Съдът е постановявал 

определение за отменен ход по същество и поради необходимост от 

допълнителни доказателства. 

 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

 По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК, за проверявания 

период  са постановени  113 съдебни решения. Просрочието по 2 дела е 22 

месеца след  срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Просрочието по 40 решения е от 9-

17 месеца; По 2 дела решението е постановено със забавяне от 21 месеца. 

Просрочието по останалите 64 дела е в рамките на 5-8 месеца. Делът на 

просрочените решения от всички решения е 25 на сто.Към 31.01.2014г., 

съдия Стоянова има 6 обявени за решаване през 2013г. дела, по които не се е 

произнесла. От справка към 01.04.2015г. броят на посочените дела е сведен 

до три. 

            1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

По проверените дела не се установиха бързи производства, 

разпределени на състава за периода на проверката.                       

             1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от 

ГПК 

 Проверката на делата, не установи постановени неприсъствени решения 

за проверявания период.            
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  2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 265 съдебни акта постановени 

от съдия Петя Стоянова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 184 или 69 на сто, което показва добро качество на 

правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 45-ти състав са 

неприключени 9 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове. Спрени са 8 дела, като не 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца: така по гр.д.№ 37044/12г, 

шестмесечния срок по чл.229, ал.1, т.1 е изтекъл, а делото не е 

администрирано и прекратено, каквото е изискването на закона. Гр.дело № 

№4661/13г. и 56320/10г. не са администрирани повече от 6 месеца. 

           

4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

          5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Стоянова е разгледала 1263 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 23942/13г; 34498/13г; 706/13г; 48555/12г; 

51970/12г; 56616/12г; 61206/12г; 53210/13г; 46903/13г; 50484/13г; 53608/12г. 

и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  

не са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, а със закъснение от 1 

месец и повече. Така  по гр. д. № 23942/12г. и гр.д.№ 37498/13г.  

произнасянето е станало със закъснение от повече от два месеца. 

Разпорежданията за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК  

обикновено са подробни и надлежно мотивирани.  
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Спазва се определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Стоянова е разгледала 114 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 39567/13г; 18442/13г; 31297/13г; 

16303/12г; 40234/13г; 40442/13г; 16084/13г; 33556/12г; 16031/12г; 

53436/12г.; 53199/12г; 53477/12г. и др. Съдът се произнася в деня на 

постъпване на молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно 

мотивирани. Определя срок за предявяване на иска в рамките на установения 

с разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, но не се указва от кой момент започва 

да тече. Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. 

Съдът следи за представяне на доказателствата за предявен иск в срок и 

отменя служебно наложените обезпечения при непредставянето им.  

 

                        

                      ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                       СЪДИЯ ДАЯНА ЦВЕТАНОВА 

  

Съдия Даяна Цветанова е била титуляр на 46 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  съдия Цветанова е с 5 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Цветанова, видно от 

Справки за дейността на 46 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледала 

общо 2694 дела, от които са  свършени 1608 дела, или 60 на сто. 
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Висящността на състава е увеличена  от 596 дела в началото на периода, на 

604 дела в края на 2013г. или с 8 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Цветанова е насрочила 761 дела, които е разгледала в 60 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 13 дела, което 

показва висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 350 дела, от които 317 

дела са свършени с решение и 33 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 46 на сто. 

 

          Проверката на дейността на съдия Цветанова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 13329/11г; 3978/12г; 33244/10г; 17440/11г; 

40941/10г; 10032/11г; 20929/11г; 8184/11г; 11870/11г; 14076/13г; 23312/11г; 

39588/11г; 3663/11г; 788/11г; 6635/12г; 34192/13г; 12563/11г; 13770/12г; 

770/12г; 3586/12г.  и др. 

 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Цветанова се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 10 дни  след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК съдът прави в обикновено  рамките на 5-6 месеца, след 

изтичане срока за отговор, в някои случаи забавянето е и по- голямо. Така е 

по гр.д. № 13329/11г. където подготвителното заседание е проведено 5 

месеца след постъпване на отговора по забавено връчените книжа; по гр.д. № 

3978/12г. определението по чл.140 от ГПК е постановено 10 месеца след 

постъпване на отговор от адвокат на двамата ответници; по гр.д. № 

17440/11г. съдът е постановил определение по чл.140 от ГПК 5 месеца след 

постъпване на отговора; по гр.д. № 20929/11г. съдът е постановил 

въпросното определение 6 месеца след постъпване на отговора на исковата 

молба; по гр.д. № 8184/11г. забавянето в тази фаза на процеса е 6 месеца; по 

гр.д. № 11870/11г. забавянето е 5 месеца; по гр.д. № 13770/12г. забавянето е 

също 6 месеца след постъпване на отговор на исковата молба.  

Определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането на необходимите и относими доказателства  и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание. По делата, образувани по  чл.422 от ГПК, се изискват 
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заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания, 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

          В резултат на добрата предварителна подготовка на разглеждането на 

делата и подробното им проучване преди съдебно заседание, през 

проверявания период, съдия Цветанова  е постановила 3 определения за 

отменен ход по същество. И в трите случая, причината за отмяна на хода по 

същество и възобновяване на производството е обективна, извън съда.  

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени 

33 съдебни решения. Просрочието извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 

от ГПК  е обикновено от 5 до 6 месеца. Но по гр.д. № 32666/10г. забавянето е 

с 12 месеца; по гр.д. № 53164/10г.забавянето е с 9 месеца; по гр.д. №№ 

44724/10г. и 69116/10г. забавянето е с 7 месеца Делът на просрочените 

решения извън срока по чл.13 от ГПК е 10 на сто от всички постановени 

решения през проверявания период. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че установените срокове по бързите производства 

се спазват. Съдия Цветанова е разпореждала размяна на книжа в деня на 

постъпване на исковата молба или най късно на следващия ден. Съдът се е 

произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на 

отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от 

ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 
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          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 182 съдебни акта, постановени 

от съдия Даяна Цветанова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 150 акта или 82 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 46 състав са 

неприключени 32 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Необходимо е да се 

положат усилия от настоящия председател на състава съдия Мулешков за 

възможно най-бързото им приключване. Спрени са 11 дела, като всички се  

администрират редовно, през 6 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Цветанова е разгледала 1060 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 36585/13г; 44637/12г; 39379/13г; 

37504/13г; 42044/13г; 48687/13г; 42050/13г; 55718/12г.  и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК не 

са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. По голяма част от 

делата съдът се е произнасял в едномесечен срок след образуване на делото, 
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което е прекалено дълъг срок.  Изготвя се подробно и надлежно мотивирано 

разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

 

         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

 

          През проверявания период са съдия Цветанова е разгледала 107 молби 

по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 50549/13г; 50627/13г; 

55044/13г; 1091/12г; 54685/12г; 55421/12г; 54544/12г; 50583/13г; 49842/13г; 

55075/12г. и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. 

Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя се 

срок за предявяване на иска между 7  и 14 дни, който започва да тече от 

датата на получаване на обезпечителната заповед. Отправя се 

предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК, като  съдът  следи 

за представяне в срок на доказателства за предявен иск и  отменя служебно 

наложените обезпечения при непредставянето им. Спазени са разпоредбите 

относно местна и родова подсъдност. В някои от случаите е определена и 

гаранция, чието представянето е условие за издаване на  обезпечителна 

заповед  и връчване на молителя. По ч.гр.д. № 55075/12г. съдът е преценил, 

че искането е подсъдно на СГС, но предвид разпоредбата на чл.395, ал.2 от 

ГПК, съгласно която съдът дължи незабавно произнасяне, молбата за 

предварително обезпечение е оставена без уважение. Необходимо е да 

обсъди  дали това е начинът на процедиране в такива случаи. 
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                      ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                       СЪДИЯ БИЛЯНА СЛАВЧЕВА 

  

Съдия Биляна Славчева е била титуляр на 47 съдебен състав на 

Софийски районен съд от 21.05.2012г. до края на проверявания период. От 

началото на 2012г. до посочената дата, титуляр на състава е била съдия 

Елизабет Петрова. Поради преместването и в СГС, дейността на съдия 

Петрова не е проверявана.  Към момента на проверката,  съдия Славчева е с 

10 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Славчева, видно от 

Справки за дейността на 47 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледала 

общо 2591 дела, от които са  свършени 2047 дела, или 79 на сто. 

Висящността на състава е увеличена  от 250 дела в началото на периода, на 

290  дела в края на 2013г. или с 40 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Славчева е насрочила 1226 дела, които е разгледала в 105 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 12 дела, което 

показва висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 511 дела, от които 477 

дела са свършени с решение и 34 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 45 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Славчева установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 19177/11г; 5098/12г; 18952/07г; 59839/11г; 

46263/12г; 10566/12г; 13441/12г; 14064/12г; 53706/12г; 61789/12г; 49114/12г; 

19298/11г; 29359/12г; 10835/12г; 7249/12г; 26897/12г; 13841/12г; 32100/12г; 

14065/12г; 22271/12г; 3635/13г.   и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Славчева се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение, незабавно  след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК съдът прави в обикновено в рамките на 1 месец, след 

изтичане срока за отговор. Определенията са подробни и съдържат проекти 

за доклади, както и произнасяне по допускането на необходимите и относими 
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доказателства  и назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената 

подготовка на делата в закрито заседание. По делата, образувани по 

установителни искове с правно основание чл.422 от ГПК, заповедните 

производства се изискват с тези определения. Това действие на съда е 

забавено, тъй като наличието на заповедните производства е необходимо за   

проверка на редовността и допустимостта на исковата молба по чл.422 от 

ГПК, крайния срок, за която е именно определението по чл.140 от ГПК. 

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

          През проверявания период, съдия Славчева е постановила 13 

определения за отменен ход по същество. По-голяма част от определенията 

са постановени по обективни причини. По две от делата, причината за отмяна 

на хода по същество и възобновяване на производството е обстоятелството 

изложено в молба на процесуалния представител на страна за невъзможност 

за явяване в съдебно заседание,ведно с убедителни доказателства,  подадена 

след обявяване на делото за решаване.  По гр.д. 19298/11г. съдия Славчева е 

установила, че правната квалификация на иска посочена в определението по 

чл.140, което е било постановено от друг съдия е различна от тази в исковата 

молба. Различният начин на защита е довел до отмяна на определението за 

даване ход по същество и възобновяване на производството. По гр.д. 

№59839/11г. съдът е възобновил производството поради подадена молба по 

чл.238, ал.2 от ГПК, след обявяването му за решаване. Но по гр.д. № 

14064/12г. съдия Славчева е отменила хода по същество поради късно 

направена преценка за необходимостта от експертиза, която не е била 

назначена по-рано. 
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            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Извън разумния срок по чл.13 от ГПК няма 

постановени  съдебни решения. Решенията, които са постановени извън срока 

по чл.235, ал.5 от ГПК са с просрочия не повече от 1 месец.  

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

По проверените дела не бяха установени дела, подлежащи на 

разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК „Бързи производства”. 

          1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 164 съдебни акта, постановени 

от съдия Биляна Славчева. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 98 акта или 60 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 47 състав са 

неприключени 6 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 10 дела, като 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 



 104 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Славчева е разгледала 1263 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 50839/12г; 50521/13г; 53278/12г; 

46902/13г; 50457/13г; 48617/12г; 46359/13г; 61656/12г; 18943/13г; 57107/12г.  

и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК не 

са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. По по-голямата част от 

делата съдът се е произнасял в двуседмичен срок след образуване на делото. 

Изготвя се подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на 

заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период са съдия Славчева е разгледала 114 молби 

по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 12224/13г; 23830/13г; 

24014/13г; 56175/13г; 36275/12г; 56475/12г; 25302/12г; 23830/13г; 

37201/12г; 36577/12г. и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на 

молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. 

Определя се срок за предявяване на иска 30 дни, който е с неопределен 

начален момент. Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 

от ГПК, като  съдът  следи за представяне в срок на доказателства за 

предявен иск и  отменя служебно наложените обезпечения при 

непредставянето им. Спазени са разпоредбите относно местна и родова 
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подсъдност. В някои от случаите е определена и гаранция, чието представяне 

е условие за издаване на  обезпечителна заповед  и връчване на молителя.  

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ СТАНИМИРА ИВАНОВА 

 

Съдия Станимира Иванова е била титуляр е на 48-ми съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  съдия Иванова е с 14 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Иванова, видно от 

Справки за дейността на 40-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 2683 дела. Приключени са 2040 дела, или 76 на сто. 

Висящността на състава е увеличена от 281дела в началото на периода на 317 

дела в края на 2013г. или с 36 дела.Увеличената висящност затруднява 

навременното администриране и движение на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Иванова е насрочила 1193 дела, които е разгледала в 87 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 14 дела, което 

показва висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 554 дела, от които 521 

дела са свършени с решение и 33 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 46 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Иванова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 22228/10г; 23955/12г; 763/12г; 48211/12г; 

35717/11г; 30188/12г; 42619/11г; 31729/12г; 43899/12г; 9867/12г; 9939/11г; 

49447/12г; 52951/11г; 34391/10г; 29003/11г; 60816/12г; 7904/11г; 16077/12г; 

51979/11г; 6877/12г; 33617/11г; 56039/09г; 54918/12г; 46338/10г; 46489/12г. 

и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Иванова се е произнасяла с разпореждане по чл.131 от ГПК или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на една 

седмица до един месец след разпределение на делото и докладването му. 
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Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК съдът прави около 1- 2 

седмици, след изтичане на срока за отговор. В по-голямата си част, 

определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането и назначаване на експертизи. Отразяват 

задълбочената подготовка на делата в закрито заседание. По делата, 

образувани по установителни искове с правно основание чл.422 от ГПК, се 

изискват заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3, рядко в повече съдебни 

заседания.  

           По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество по 4 дела. Но по гр.д.№ 60816/12г. след проведени 4 заседания, 

съдът отменя хода по същество и прекратява делото. Причина за отмяната се 

явява закъсняла  констатация на съда, за неподадено в срок възражение от 

страна на ответника по чл.414 от ГПК. Заповедното производство, което е 

станало причина за завеждането на цитираното дело е било приложено 

своевременно към това производство, но очевидно не е било проучено 

детайлно от съда. 

           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че има само едно решение постановено извън разумния срок по 

чл. 13 от ГПК – по гр.д.№ 1088/1990г., но това явно това е изключение в 

работата на състава. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

         По проверените дела не се установиха бързи производства, 

разпределени на съдия Иванова за периода на проверката.             
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           1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         По проверените дела не се установиха бързи производства разпределени 

на  съдия Иванова  за периода 2012-2013г.                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 346 съдебни акта, постановени 

от съдия Иванова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 

251 или 73 на сто, което показва много добро качество на правораздаване, 

предвид професионалния опит и високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 48-ми състав са 

неприключени 60 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове. Причината за забавеното им 

разглеждане е обжалването на съдебните актове и изпращането им на 

въззивна инстнация. Спрени са 12 дела, като всички се администрират 

редовно, през 6 месеца. При всяко администриране съдът се произнася с 

разпореждане, с което определя следващата дата за доклад. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Иванова е разгледала 1257 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 25078/12г; 52947/13г; 26048/13г; 

51281/12г; 49552/13г; 24330/13г; 19262/12г; 54406/12г; 51750/13г;  

51885/13г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  

не са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Обикновено срока за 

произнасяне е между 10 и 30 дни  Винаги се изготвя подробно и надлежно 

мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от 

ГПК.  
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Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Иванова е разгледала 99 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 36744/12г; 26589/13г; 26169/12г; 

36983/12г; 34252/12г; 25922/13г;  34276/13г; 15123/12г; 53524/13г. и др.  

Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на съда 

са подробни и надлежно мотивирани. Определя се двуседмичен срок за 

предявяване на иска. Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, 

ал.3 от ГПК, и се следи за представяне на доказателствата за предявен иск в 

срок,като се  отменят  служебно наложените обезпечения при 

непредставянето им.   

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                      СЪДИЯ ТАНЯ ПЛАХОЙЧЕВА 

                                      СЪДИЯ ИВАН ИВАНОВ 

СЪДИЯ ДЕНИЦА ЦВЕТКОВА 

 

 

Титуляри на 49-ти съдебен състав на Софийски районен съд през 

проверявания период, са били трима съдии: съдия Таня Плахойчева – 

командирована  от РС – Варна до 15.10.2012г.; съдия Иван Иванов – 

командирован от РС – Козлодуй за периода от 15.10.2012г. до 26.06.2013г.; 

съдия Деница Цветкова от 01.07.2013г. до сега. Към момента на проверката, 

Съдия Цветкова е с 3 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ, съдия Иванов – 7 

годишен, а съдия Плахойчева – 10 годишен. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., видно от Справки за дейността 

на 49-ти състав на СРС/статистическа форма/ са разгледани общо 2203 дела. 

Приключени са 1576 дела, или 72 на сто. Висящността на състава е намалена 

от 423 дела в началото на периода на 243 дела в края на 2013г. или със 180 

дела. Намалената висящност спомага за ускоряване на администрирането и 

движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание от съдия Плахойчева са насрочени 513 дела, които е разгледала в 

37 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 14 дела, което 

показва  висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 210 дела, от които 203 

дела са свършени с решение и 7 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 41 на сто, което е  добър показател предвид голямата обща 

натовареност на състава, условията на труд и невъзможността на съдия 

Плахойчева да приключи всички насрочени от нея дела поради 

откомандироването си. 

Съдия Иванов е насрочил в открито съдебно заседание 262 дела, които 

е разгледал 37 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 7 дела, 

което показва  неголяма уплътненост на съдебните заседания. От насрочените 

в открито съдебно заседание дела са приключени общо 193 дела, от които 182 

дела са свършени с решение и 11 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 74 на сто, което е много добър показател с оглед на натовареността 

на състава. 

От съдия Цветкова в открито заседание са насрочени 256 дела, които е 

разгледала в 19 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 13 

дела, което показва висока уплътненост на съдебните заседания. От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 129 дела, 

от които 121 дела са свършени с решение и 8 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 50 на сто, което е много добър показател, предвид 

голямата обща натовареност на състава и краткото време от проверявания 

период, в което е правораздавала съдия Цветкова.  

          Проверката на дейността на 49-ти състав установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 26484/11г; 33133/11г; 33118/10г; 51619/11г; 

13996/11г; 24818/12г; 55301/11г; 20901/11г; 7028/11г; 18265/11г; 14519/12г; 
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13426/12г; 34846/11г; 25209/11г; 15764/12г; 3812/12г; 38910/12г; 11141/12г; 

6856/12г; 45510/13г; 54223/13г; 43362/13г; 23541/12г; 37918/08г. и др.  

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Плахойчева се е произнасяла с Разпореждане по чл.131 от ГПК 

или с разпореждане за оставяне на делото без движение в срок до 2-3 

седмици след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК съдия Плахойчева прави около 2 седмици, 

след изтичане на срока за отговор. Но по гр.д. № 18265/11г. произнасянето е 

станало два месеца след изтичане срока за отговор; по гр.д. № 7028/11г. 

съдът е провел подготвителното заседание, също 2 месеца след изтичане 

срока за отговор. Част от определенията са подробни и съдържат проекти за 

доклади, както и произнасяне по допускането и назначаване на експертизи. 

Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито заседание. По 

делата, образувани по чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства 

веднага след проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

От проверените дела не можа да се установи, в какви срокове се е 

произнасял с Разпореждането по чл.131 от ГПК съдия Иванов, защото сред 

тях не се намериха такива започнати от него. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК съдия Иванов прави около седмица, след изтичане на срока 

за отговор. Определенията съдържат проект на доклад и са подробни. 

Съдебните експертизи се назначават в тази фаза на процеса. 

Съдия Цветкова се е произнасяла с разпореждане за оставяне на делото 

без движение и с разпореждането по чл. 131 от ГПК в рамките на седмица 

след разпределение на делото, но понякога  и по-бързо /гр.д.№ 54223/13г. – 

3дни/. Когато е поискано обезпечение по чл.389 от ГПК с исковата молба, 

произнасянето е на същата дата или на другия ден. Определението по чл.140 

от ГПК е постановявано от съдия Цветкова  около два месеца след изтичане 

на срока за отговор.  Определенията също съдържат проект на доклад и са 

подробни. Съдебните експертизи се назначават в тази фаза на процеса. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 
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Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Съдия Плахойчева е решавала делата обикновено в 1 до 3 съдебни 

заседания. Редки са случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни 

заседания. 

           По разглежданите през 2012-2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество само по 1 дело. С оглед натовареността на състава, и честата смяна 

на титулярите този пропуск е несъществен. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: съдия Плахойчева е постановила извън разумния срок 

по чл.13 от ГПК 183 съдебни решения, което представлява 90 на сто от 

всички решени дела през проверявания период.  Забавянето е от 4 до 11 

месеца след изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК; съдия Иванов е 

постановил извън разумния срок 119 съдебни решения, също забавени от 4 до 

12 месеца след изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Делът на забавените 

съдебни решения е 65 на сто от всички постановени решения през 

проверявания период. Големият брой просрочия и при двамата съдии, може 

да се обясни с откомандироването им, съответно в РС-Варна и в РС-Козлодуй 

и свързаните с това трудности при приключване на делата.  

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

          По проверените дела се установи едно бързо производство 

разпределено на 49-ти състав за периода на проверката, когато титуляр е била 

съдия Плахойчева. Това не е достатъчно за да бъдат направени изводи за 

нейната работа  по Глава ХХV от ГПК „Бързи производства”.          

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  съдия Цветкова спазва разпоредбите, относно призоваването на 

страните. Съдът не е допускал произнасяне с неприсъствено решение при 

неправилно призоваване на отсъстващия ответник. Не бе констатирано  

неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване 

на неприсъствалата страна за постановеното решение. Решението е вписано в 

протокола от съдебното  заседание, както и в други състави. 

 Сред проверените дела приключени от съдия Плахойчева и съдия 

Иванов не се намериха такива, по които да са постановени неприсъствени 

решения.                  



 112 

 

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 80 съдебни акта постановени 

от съдия Таня Плахойчева. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 52 или 65 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид професионалния опит и високата натовареност. 

През проверявания период са обжалвани 5 съдебни акта постановени от 

съдия Деница Цветкова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 2 или 40 на сто. Периода на проверката обхваща само шест 

месеца от правораздавателната дейност на съдия Цветкова, съответно и малък 

брой обжалвани дела, от който не може да се направи категорична оценка за 

качеството на нейната работа. 

За обжалваните актове на съдия Иванов през периода на проверката 

липсва информация. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 49-ти състав са 

неприключени 12 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 23 дела, 

като  не всички се  администрират редовно. Такива са гр. дела №№6918/96г.; 

40639/12г; 39775/12г; 39356/12г; 39674/12г; 54622/11г. 

          4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Плахойчева е разгледала 482 

производства, съдия Иванов – 26, съдия Цветкова - 326, образувани по реда 

на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Делата са приключени.  
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Бяха проверени ч.гр.д. №№ 30712/12г; 32963/13г; 50439/13г; 1952/12г; 

53442/13г; 52816/13г; 51402/13г; 32468/13г; 45235/13г; 34476/13г; 

27784/12г; 55231/11г; 20439/12г; 20987/12г; 20760/12;  

42470/12г;46161/12г.;46154/12г; 35843/13г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК.  

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период в 49-ти състав са разгледани 104 дела по 

чл.390 от ГПК. На съдия Иванов няма разпределени дела от този вид. Бяха 

проверени ч.гр.д. №№ 29464/13г; 44843/13г; 44663/13; 54400/13г; 44611/13г; 

29616/13г; 29061/13г. и др. на съдия Цветкова и 16381/13г; 16326/13г; 

17267/12г; 47402/12г.; 47362/12г. и др.  на съдия Плахойчева. И двата 

състава на съда са се произнасяли в деня на постъпване на молбите. 

Определенията им са подробни и надлежно мотивирани. Определян е 

едномесечен срок за предявяване на иска. Отправяно е предупреждение за 

последствията по чл.390, ал.3 от ГПК и двамата съдии са следили за 

представяне на доказателствата за предявен иск в срок, и са отменяли 

служебно наложените обезпечения при непредставянето им. Нееднакво е 

решаван, обаче въпроса, при наличието на предпоставките по чл.126 от ГПК. 

Съдия Плахойчева прекратява обезпечителното производство на основание 

чл.126, ал.1 от ГПК, но съдия Цветкова и други съдии, на същото основание 

оставят молбата без разглеждане, на основание  чл.395, ал.2 от ГПК. 
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                            ПЕТДЕСЕДЕТИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                    СЪДИЯ МЕТОДИ ШУШКОВ 

  

Съдия Методи Шушков е бил титуляр  на 50 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  съдия Шушков е с 7 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Шушков, видно от 

Справки за дейността на 50 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледал 

общо 2937 дела, от които е свършил 1891 дела или 64 на сто. Висящността на 

състава е значително увеличена от 391 дела в началото на 2012г.  на 582 дела 

в края на проверявания период  или с 191 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Шушков е насрочил 678 дела, които е разгледал в 136 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 5 дела, което показва 

ниска уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 341 дела, от които 320 дела са 

свършени с решение и 21 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 50 на 

сто. 

          Проверката на дейността на съдия Шушков установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 31828/11г; 59419/12г; 57738/10г; 6934/13г; 

44821/11г; 37519/11г; 25437/12г; 35113/13г; 5171/11г; 36925/10г; 49008/10г; 

55536/11г; 47738/11г; 4324/13г; 6049/13г; 10489/11г; 23711/11г; 58574/11г; 

13104/13г; 14846/13г; 40556/12г; 29053/13г; 31577/13г; 1300/13г; 52475/12г; 

44228/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Шушков се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 10 дни  след 

разпределение на делото и докладването му. Но по гр.д. № 57738/10г. 

произнасянето е станало със забавяне от 3 месеца и 21 дни; по гр.д. № 

44821/11г. съдът е постановил разпореждане за оставяне на исковата молба 

„без движение” близо 3 месеца след образуване на делото; по същия начин е 

действал съдът е по гр.д № 37519/11г., както и по гр.д. № 55536/11г. 
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         Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК съдът прави в рамките 

от 4 до 24 месеца, след изтичане срока за отговор. Така по гр.д. № 31828/11г. 

срокът за отговор на двамата ответници е изтекъл на 06.04.2012г., като 

междувременно са постъпили и отговорите. Два месеца по-късно на 

20.06.2012г. процесуалния представител на ищеца е поискал насрочване на 

делото. Съдът вместо да се произнесе с определение по чл.140 от ГПК е 

постановил разпореждане от следния вид: „КД. Делата се насрочват 

последователно, съобразно изтичането на сроковете за подаване на 

отговор на отв. страна”. Съдия Шушков е постановил определение по 

чл.140 от ГПК едва на 21.09.2012г. или 5 месеца след изтичане на срока за 

отговор. По гр.д. № 57738/10г. при изтекъл срок за отговор на 05.05.2011г. и 

постъпил такъв, съдът се е произнесъл с определение по чл.140 от ГПК едва 

на 17.10.2011г. или също 5 месеца по-късно; по гр.д. № 44821/11г. съдия 

Шушков е провел подготвителното заседание по делото 3 месеца след 

изтичане на срока за отговор; Така е и по гр.д. № 37519/11г. и  по гр.д. № 

5171/11г. По гр.д. № 52475/12г. в ИВСС постъпи сигнал за забавеното му 

администриране и липса на определение по чл.140 от ГПК. Проверката 

установи, че е постъпил отговор и, че срокът за отговор е изтекъл на 

11.02.2013г. На 04.03.2014г. по делото е постъпила молба за насрочването му, 

като ищецът изрично е подчертал, че същата да се счита и за молба за 

определяне на срок при бавност. Молбата за насрочване не е уважена. Не е 

даден ход и по отношение на молбата за определяне на срок при бавност.  

Съдия Шушков е „благоволил” да  насрочи делото едва на 30.10.14г. или 20 

месеца след изтичане срока за отговор и близо 8 месеца след постъпване на 

молбата за насрочване. В ИВСС е постъпил сигнал № Ж-14-929/28.10.2014г. 

и по повод гр.д. № 44228/12г. Съгласно същият, делото не е било 

администрирано от края на 2013г. Проверката установи, че по подадени 

насрещни искове, отговорът е постъпил на 13.01.2014г. На 03.06.2014г. е 

постъпила молба за определяне на срок при бавност. Молбата е заведена в 

регистратурата на съда, но съдия Шушков въобще не е администрирал 

същата. На 15.09.2014г. е постъпила жалба до административния 

ръководител на съда, със същия предмет, която също е заведена в 

регистратурата на съда. Съдия Шушков отново не е администрирал молбите 

и  постанови определение по чл.140 от ГПК едва на 25.11.14г. или 10 месеца 

след изтичане на срока за отговор и то след пряката намеса на проверяващите 

от ИВСС. От предоставена за целта на проверката справка е установено, че 

към 30.01.2015г. в  състава председателстван от съдия Шушков  има 121 дела,  

по които е изтекъл срокът по чл.131 от ГПК през 2012г. и 2013г. и са на 

доклад за насрочване. Към посочената дата, по всички тези дела няма 

постановено определение по чл.140 от ГПК. Последното дело е с изтекъл 
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срок по чл.131 от ГПК на 20.12.2013г. или 1година и 20 дни преди изготвяне 

на справката. От постъпилата в ИВСС справка към 14.04.2015г. е видно, че 

положението остава почти непроменено. Делата, по които не е постановено 

определение по чл.140 от ГПК са 120 бр. Със заповед №АС-127/18.08.2014г. 

е възложено на съдия Офицерска да извърши насрочване на дела изброени в 

списък, разпределени на 50 състав. Също е разпоредено да бъде спряно 

разпределението на определени видове дела на 50-ти състав с цел 

облекчаване на дейността му и наваксване на забавянията. От посоченото по-

горе е видно, че заповедта не е изпълнила целта си. Съдия Шушков 

продължава да проявява укоримо бездействие, като не изпълнява преките си 

служебни задължения да разглежда и решава съдебни дела. 

          Определенията съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по 

допускането на необходимите и относими доказателства  и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание. По делата, образувани по установителни искове с правно 

основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства веднага след 

проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните. Съдът следи за своевременно връчване на призовките и 

съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина на 

предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Въпреки детайлизираните определения по чл.140 от ГПК, делата 

обикновено се разглеждат  в 3 и повече съдебни заседания. Необяснимо е по 

дългото им разглеждане предвид забавената, но задълбочената подготовка. 

          В резултат на добрата предварителна подготовка на разглеждането на 

делата и подробното им проучване преди съдебно заседание, през 

проверявания период, съдия Шушков   е постановил 2 определения за 

отменен ход по същество.  
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            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съгласно предоставена за целта на проверката справка, 

към 30.01.2015г. съдия Шушков не е постановил съдебните решения по 74 

дела обявени за решаване през проверявания период 2012г. и 2013г. От 

постановените съдебни решения 68 броя са извън разумния срок по чл.13 от 

ГПК. По 14 дела просрочието е от 26 месеца до 36 месеца. По 54 дела 

просрочието е от 16 месеца до 26 месеца. Делът на просрочените решения е 

21 на сто от всички постановени решения през проверявания период. Делът 

на непостановените съдебни решения към всички насрочени в открито 

заседание 678 дела е 11 на сто. От допълнително  получената в ИВСС 

справка е видно, че към 14.04.2015г. или два месеца и половина след 

завършване на проверката, положението остава непроменено.  

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи, дела подлежащи на разглеждане по реда на 

Глава ХХV от ГПК „Бързи производства”.  

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 212 съдебни акта, постановени 

от съдия Методи Шушков. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 171 акта или 81 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, но което трудно може да компенсира констатираните 

забавяния. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 50 състав са 

неприключени 197 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Тези данни показват, 

че на практика делата в състава не се администрират въобще. Делата са на 

фаза „насрочване” или „обявени за решаване”. Спрени са 13 дела, като 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 
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           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Шушков е разгледал 1261 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 32877/12г; 35900/12г; 37575/13г; 7267/12г; 

20984/13г; 8257/12г; 5796/12г; 48888/13г; 31421/13г; 31082/12г.  и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК не 

са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Съдия Шушков се е 

произнасял в рамките на седмица след образуване на делата. 

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период са съдия Шушков е разгледал 109 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 44678/13г; 44642/12г; 44497/13г; 

44794/13г; 18473/12г; 44822/13г; 49189/12г;38683/13г; 17847/12г; 49090/12г.  

и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на 

съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя се триседмичен срок за 

предявяване на иска, който започва да тече от датата на връчване на 
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обезпечителната заповед. Отправя се предупреждение за последствията по 

чл.390, ал.3 от ГПК, като  съдът  следи за представяне в срок на 

доказателства за предявен иск и  отменя служебно наложените обезпечения 

при непредставянето им. Спазени са разпоредбите относно местна и родова 

подсъдност. В някои от случаите е определена и гаранция, чието 

представянето е условие за издаване на  обезпечителна заповед  и връчване 

на молителя. 

 

 

                      ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                           СЪДИЯ ПЕТЯ ТОШКОВА СТОЯНОВА 

  

Съдия Петя Т. Стоянова е била титуляр на 51 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван  период.  Към момента на 

проверката,  съдия Стоянова е с 8 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Стоянова , видно от 

Справки за дейността на 46 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледала 

общо 2645 дела, от които са  свършени 2107 дела, или 80 на сто. 

Висящността на състава е намалена   от 318 дела в началото на периода, на 

259  дела в края на 2013г. или с 59 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Стоянова е насрочила 1088 дела, които е разгледала в 106 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, което 

показва висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 605 дела, от които 582 

дела са свършени с решение и 23 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 56 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Стоянова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 18283/11г; 47112/11г; 54043/11г; 19299/11г; 

40854/11г; 15502/12г; 45258/11г; 30568/12г; 10733/13г; 5283/13г; 20028/11г; 

4158/12г; 27445/11г; 29239/11г; 1222/13г; 38582/10г;6054/13г; 49222/11г; 

17699/13г; 12579/11г; 29311/11г; 1755/12г.   и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Славчева се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в срок от 1 до 2 седмици  

след разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от 

ГПК съдът постановява  обикновено в рамките на 2-5 месеца, след изтичане 

срока за отговор. Така е по гр.д. № 19299/11г., по което съдът е постановил 

определение по чл.140 от ГПК близо 5 месеца след постъпване на отговора 

на исковата молба;  по гр.д. № 40854/11г. и гр.д. № 54043/11г. съдът е 

постановил въпросното определение 4 месеца след изтичане на срока за 

отговор; по гр.д. № 15502/12г. забавянето е с 2 месеца и половина; също с 

толкова е забавянето  по гр.д. № 45258/11г; по гр.д. № 30568/12г. и по гр.д. № 

10733/13г. Определенията невинаги  са подробни и не съдържат проекти за 

доклади, както и произнасяне по допускането на необходимите и относими 

доказателства  и назначаване на експертизи. Не отразяват задълбочената 

подготовка на делата в закрито заседание, но това не рефлектира на времето 

за разглеждането им. По делата, образувани по установителни искове с 

правно основание чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват с 

разпореждането за размяна на книжа по чл.131 от ГПК. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание. 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Въпреки, че определенията по чл.140 от ГПК не отразяват задълбочена 

предварителна подготовка, делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни 

заседания. Редки са случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни 

заседания, което е характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

          През проверявания период, съдия Стоянова е постановила 11 

определения за отменен ход по същество. Причината за този сравнително 

голям брой определения е явно недостатъчната предварителна подготовка на 

делата.  Така по гр.д. № 18283/11г. съдът е установил едва при решаване на 

делото, че изпратеното от съдебно изпълнителна служба и приложено 
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изпълнително дело касае длъжник различен от ищеца; по гр.д. № 54043/11г. 

съдът е установил, че са постъпили доказателства, които не са били 

докладвани от деловодителя на състава преди откритото съдебно заседание, 

поради което не са били приети като такива по надлежния ред. Това е 

наложило възобновяване на производството с цел приемане на 

доказателствата. Впрочем липса на добра координация между съдебен 

деловодител и съдия Стоянова бе установено от проверяващите по повод 

предоставената за целта на проверката справка относно броя на делата с 

отменен ход по същество. В официалната справка изготвена от съдебния 

деловодител и подписана от съдия Стоянова са посочени само 4 дела с 

отменен ход по същество. При проверка на книгата за открити заседания бяха 

установени още 7 такива дела. По гр.д. № 19299/11г. съдът, едва при 

решаване на делото е установил, че исковата молба е с неясен петитум, което 

е наложило оставянето и без движение за уточнение. По гр.д. № 45258/11г. 

след обявяването му за решаване, съдът е установил, че исковата молба е 

подадена след изтичане на преклузивния срок, поради което същата е 

недопустима, отменил е хода по същество  и е прекратил делото. По гр.д. № 

12531/11г. пак на този етап на процеса, съдия  Стоянова е установила 

недопустимост на установителния иск. 

          1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Извън разумния срок по чл.13 от ГПК са постановени  

139 съдебни решения. Посочените решения са постановени 4-9 месеца след 

изтичане на срока по 235, ал.5 от ГПК. Делът на просрочените решения от 

всички решени дела е 24 на сто. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете целящи бързина по бързите 

производства се спазват. Съдия Стоянова е разпореждала размяна на книжа в 

деня на постъпване на исковата молба или най късно на следващия ден. 

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на 

постъпване на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок по 

чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от 

ГПК. 

          1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 
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Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 330 съдебни акта, постановени 

от съдия Петя Т. Стоянова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 235 акта или 71 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 51 състав са 

неприключени 5 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 13 дела, като 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Петя Т. Стоянова е разгледала 1262 

дела,  образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са 

приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 34694/12г; 31821/12г; 42045/13г; 

37514/13г; 38558/13г; 11086/13г; 35400/12г; 2974/12г; 7326/12г.  и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК 

невинаги са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от 

ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. По част от 

проверените дела съдът се е произнасял в двуседмичен срок след образуване 

на делото. Изготвя се подробно и надлежно мотивирано разпореждане за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 
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задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Петя Т. Стоянова е разгледала 94 

молби по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 29967/12г; 61813/12г; 

18554/13г; 29568/13г; 49469/12г; 8899/13г; 18694/13г; 29565/13; 49289/12г; 

49893/12г; 29615/12г; 17961/12г; 45686/13г; 45670/13г. и др. Съдът се 

произнася в деня на постъпване на молбите. Определенията на съда са 

подробни и надлежно мотивирани. Определя се срок за предявяване на иска в 

рамките на законовоопределения един месец,чиито начален момент е от 

датата на връчване на обезпечителната заповед. Не се  отправя 

предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. Спазени са 

разпоредбите относно местна и родова подсъдност.  

 

                     СТО И ОСЕМНАДЕСЕТИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                           СЪДИЯ ДОРА МИХАЙЛОВА 

                           СЪДИЯ РАЙНА МАРТИНОВА 

 

Съдия Дора Михайлова е била титуляр на 118 съдебен състав на 

Софийски районен съд от началото на проверявания  период до 31.12.2012г. 

Съдия Райна Мартинова е била титуляр на състава от 21.01.2013г. до края на 

проверявания период. 

                   

                  

                     СЪДИЯ ДОРА МИХАЙЛОВА                    

 

  Към момента на проверката,  съдия Михайлова е с 11 годишен  стаж  

по чл.164 от ЗСВ. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Михайлова, видно от 

Справки за дейността на 118 състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала през 2012г. общо 1245  дела, от които са  свършени 990 дела, или 

80 на сто. Висящността на състава е увеличена  от 181 дела в началото на 

периода, на 255  дела в края на 2012г. или с 74 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Михайлова е насрочила 405 дела, които е разгледала в 36 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 11 дела, което 

показва висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 200 дела, от които 192 

дела са свършени с решение и 8 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 49 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Михайлова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№  53136/11г; 39933/11г; 25086/11г; 25886/11г; 

48656/11г; 26059/11г; 32656/11г; 474/12г; 344/12г; 11288/12г; 27707/12г.  и 

др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Михайлова се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение незабавно  след 

разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от ГПК, 

съдът постановява обикновено в рамките на седмица, след изтичане срока за 

отговор. Определенията   са подробни и съдържат проекти за доклади, както 

и произнасяне по допускането на необходимите и относими доказателства  и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание. По делата, образувани по установителни искове с правно 

основание чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват с 

разпореждането за размяна на книжа по чл.131 от ГПК. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание. 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 
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и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

          През проверявания период, съдия Михайлова е постановила само 1 

определение за отменен ход по същество, което показва отражението на 

задълбочената предварителна подготовка на делата и проучването им. 

          1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Михайлова няма постановени съдебни актове 

извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела подлежащи на разглеждане по реда на 

Глава ХХV от ГПК, „Бързо производство”.  

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 113 съдебни акта, постановени 

от съдия Дора Михайлова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 82 акта или 73 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 

              СЪДИЯ РАЙНА МАРТИНОВА 

             Към момента на проверката,  съдия Райна Мартинова е с 8 годишен  

стаж  по чл.164 от ЗСВ. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Мартинова, видно от 

Справки за дейността на 118 състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала през 2013г. общо 1179  дела, от които са  свършени 870 дела, или 

74 на сто. Висящността на състава е увеличена  от 255 дела в началото на 

периода, на 309  дела в края на 2013г. или с 54 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Мартинова е насрочила 492 дела, които е разгледала в 44 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 11 дела, което 

показва висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 244 дела, от които 234 

дела са свършени с решение и 10 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 50 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Мартинова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№  3107/13г; 25450/12г; 46418/12г; 56987/12г; 

60352/11г; 36703/12г; 8671/11г; 39556/12г; 47388/12г; 50194/12г; 48293/12г.   

и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Мартинова се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение незабавно,  след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК съдът прави обикновено в рамките на месец, след изтичане 

срока за отговор. Но по гр.д. № 56987/12г. забавянето е било с 4 месеца след 

изтичане срока за отговор. Определенията   са подробни и съдържат проекти 

за доклади, както и произнасяне по допускането на необходимите и относими 

доказателства  и назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената 

подготовка на делата в закрито заседание. По делата, образувани по 

установителни искове с правно основание чл.422 от ГПК, заповедните 

производства се изискват с разпореждането за размяна на книжа по чл.131 от 

ГПК. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание. 
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Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

          През проверявания период, съдия Мартинова е постановила 6 

определения за отменен ход по същество. По гр.д. № 3107/13г. съдия 

Мартинова в срока за произнасяне с решение, е установила, че са необходими 

уточнения на исковата молба, поради което я оставила без движение; по гр.д. 

№ 25450/12г. съдът е отменил хода по същество, тъй като е преценил, че е 

необходимо назначаването на повторна медицинска експертиза, която да 

отговори на поставените в исковата молба въпроси; по гр.д. № 46418/12г. 

отново исковата молба е оставена без движение за уточнения; по гр.д. № 

56987/12г. съдът е установил твърде късно, че на ответника не са връчени 

книжа, който пропуск минира процеса. И в четирите посочени случая, 

причината за отменения ход по същество и съответно забавеното 

производство,  се дължи на незадълбочено проучване на книжата по делото 

от страна на съда. 

          1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Мартинова няма постановени съдебни актове 

извън разумния срок по чл.13 от ГПК. Просрочието след  срока по чл.235, 

ал.5 от ГПК е в рамките на 3 месеца. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката не установи дела, подлежащи на разглеждане по реда на 

Глава ХХV от ГПК, „Бързо производство”.  

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 
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           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 138 съдебни акта, постановени 

от съдия Райна Мартинова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 88 акта или 64 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 118 състав са 

неприключени 3 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 6 дела, като 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, в 118 състав съдия Д.Михайлова и съдия 

Райна Мартинова са разгледали общо  1212 дела,  образувани по реда на чл. 

410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 34694/12г; 31821/12г; 42045/13г; 

37514/13г; 38558/13г; 11086/13г; 35400/12г; 2974/12г; 7326/12г.  и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК 

невинаги са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от 

ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. По част от 

проверените дела съдът се е произнасял в едноседмичен срок след образуване 

на делото. Изготвя се подробно и надлежно мотивирано разпореждане за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 
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издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Михайлова и съдия Мартинова са 

разгледали общо  109 молби по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 

40205/12г; 30850/12г; 30899/12г; 39915/12г; 39952/12г; 30741/12г; 

50487/12г; 59577/12г; 59578/12г; 9808/13г; 9088/13г; 46846/13г; 46396/13г; 

9938/13г; 9619/13г; 46810/13г.  и др. Съдът се произнася в деня на 

постъпване на молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно 

мотивирани. Определя се срок за предявяване на иска в рамките на 

законовоопределения един месец,чиито начален момент е от датата на 

връчване на обезпечителната заповед. Отправя се предупреждение за 

последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. Спазени са разпоредбите, относно 

местна и родова подсъдност. В някои от случаите е определена и гаранция, 

чието представяне е условие за издаване на  обезпечителна заповед  и 

връчване на молителя.  

 

 

СТО И ДВАДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ ВИОЛЕТА НЕШКОВА 

 

Съдия Виолета Нешкова е била титуляр  на 120-ти съдебен състав на 

Софийски районен съд  почти през целия проверяван период – до 02.10.2013г. 

След тази дата титуляр е съдия Елена Шипковенска, но два месеца са твърде 

недостатъчен срок, за да може да бъде събрана достатъчна информация за 

дейността ѝ като титуляр на състава, поради което дейността и,  не е 

проверявана. Към момента на проверката, съдия Нешкова е с 15 годишен  

стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Нешкова, видно от 

Справки за дейността на 120-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледал общо 2478 дела. Приключени са 1733 дела, или 70 на сто. 

Висящността на състава е увеличена от 126 дела в началото на периода, на 
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444 дела в края на 2013г. или с 318 делаТака  увеличената три пъти  

висящност рязко забавя администрирането и движението на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Нешкова е насрочила 391 дела, които е разгледал в 68 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 6 дела, което показва  

ниска уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 335 дела, от които 304 дела са 

свършени с решение и 31 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва висок в сравнение с останалите състави,  

коефициент на ефективност в размер на 86 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Нешкова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 36881/12г; 10908/12г; 5731/12гг; 11365/12г; 

40595/11г; 2286/12г; 447/12г; 45044/11г; 32953/12г; 54502/12г; 51902/11г; 

14962/12г; 23550/12г; 32281/12г; 60828/11г; 37380/12г; 47691/11г; 27929/11г; 

17020/12г; 41768/11г; 38637/12г; 13785/12г; 44611/12г; 50307/12г; 22467/12г. 

и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Нешкова се е произнасяла с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение обикновено в рамките на 

една седмица след разпределение на делото и докладването му. Определение 

по чл.140 от ГПК съдът постановява в рамките на 3-4 месеца, след изтичане 

на срока за отговор. Но по гр.д. № 32953/12г. произнасянето е станало седем 

месеца след изтичане срока за отговор; по гр.д. № 51902/11г. съдът е провел 

подготвителното заседание 9 месеца след изтичане срока за отговор. В по-

голямата си част, определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, 

както и произнасяне по допускането и назначаване на експертизи. Отразяват 

задълбочената подготовка на делата в закрито заседание. По делата, 

образувани по установителни искове с правно основание чл.422 от ГПК, се 

изискват заповедните производства, веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 
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и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани случаи на отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза, както и на 

нередовно призовани страни, което се дължи на кратките срокове, през които 

са насрочвани заседанията /понякога по-малко от месец/. Естествено е за 

толкова кратко време съобщението за следващото заседание да не може да 

достигне до страната или вещото лице. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания, но не са 

редки и случаите на дела, разгледани  в повече от 5 открити заседания, като 

освен на сложността на казусите, това се дължи и на нередовно призоваване 

поради кратките срокове между заседанията. 

           За съдебния състав липсва справка за периода 2012 – 2013г. за дела по 

които е постановено определение за отмяна хода по същество. Но проверката 

установи едно  дело с отменен ход по същество – 54502/12г.Причината за 

отмяната е субективна: констатирана е недопустимост на исковата молба, 

едва след провеждането на две открити съдебни заседания.  

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бяха 

установени над 100 решения, постановени извън разумния срок по чл.13 от 

ГПК, като забавянето е между 4 и 11месеца след срока по чл.235, ал.5 от 

ГПК. Делът на просрочените решения от всички решения е 35 на сто. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се спазват. 

Съдия Нешкова е разпореждала размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба, или най късно на следващия ден. Съдът се е произнасял с 

разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. 

Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не допуска произнасяне  с неприсъствено решение при неправилно 

призоваване на отсъстващия ответник. Не бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение. Но в някои случаи 
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неприсъственото решение е вписано в протокола от съдебно заседание, която 

практика следва да бъде променена.                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 119 съдебни акта постановени 

от съдия Нешкова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 

90 или 76 на сто, което показва добро качество на правораздаване, предвид 

професионалния опит и високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 120-ти състав 

няма неприключени дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 4 дела, 

като всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Нешкова е разгледала 1097 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени. 

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 37996/13г; 53271/13г; 3881113г; 

17708/13г; 27157/13г; 9743/13г; 12511/13г; 11422/13г; 3914/13г; 57685/12г. и 

др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК   

не са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, а със забавяне от 1 до 

3 седмици.Винаги се изготвя подробно и надлежно мотивирано разпореждане 

за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 
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изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Нешкова е разгледала 70 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 38482/13г; 41184/12г; 52062/12г; 

52643/12г;52933/12г; 20382/13г; 11109/13г; 20949/13г; 38355/13г; 30277/13г; 

10786/13г; 30439/13г. и др. Съдът се произнася в деня на постъпване на 

молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. 

Определя се едномесечен срок за предявяване на иска, който започва да тече 

от датата на получаване на обезпечителната заповед. Отправя се 

предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. Съдът следи за 

представяне на доказателствата за предявен иск в срок, като отменя служебно 

наложените обезпечения при непредставянето им.  

 

            

  СТО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ НЕЛИ АЛЕКСИЕВА 

СЪДИЯ РУМЯНА СПАСОВА 

 

Съдия Нели Алексиева е титуляр е на 124-ти съдебен състав на 

Софийски районен съд до 13.08.2012г., след което е командирована в СГС. От 

17.08.2012г. титуляр на състава е съдия Румяна Спасова. Към момента на 

проверката, Съдия Алексиева  и съдия Спасова са  с 10 годишен  стаж  по 

чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., видно от Справки за дейността 

на 124-ти състав на СРС/статистическа форма/ са разгледани общо 2355 дела. 

Приключени са 1863 дела. Висящността на състава е увеличена от 98 дела в 

началото на периода на 277 дела в края на 2013г. или със 179 дела. 

Увеличената висящност забавя значително администрирането и движението 

на делата. 
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 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание от съдия Алексиева са насрочени 72 дела, които е разгледала в 19 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела, което показва 

ниска уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 42 дела, от които 39 дела са 

свършени с решение и 3 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 58 на 

сто. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Спасова е насрочила 652 дела, които е разгледала в 70 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 9 дела, което показва 

висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 297 дела, от които 273 дела са 

свършени с решение и 24 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 46 на 

сто. 

           Проверката на дейността на 124-ти състав установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 50458/12г; 26411/12г; 12320/12г; 11755/12г; 

23309/12г; 21283/12г; 57486/12г; 37624/12г; 48208/12г; 46229/12г; 4150/13г; 

31180/12г; 25452/12г; 18607/12г; 30202/12г; 3140/13г; 51251/12г; 9597/13г; 

3152/13г; 14278/12г; 32425/12г; 59889/11г; 51385/11г;49160/11г; 6354/12г; 

6017/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Алексиева се е произнасяла с Разпореждане по чл.131 от ГПК, 

или с разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на  една - 

две седмици след разпределение на делото и докладването му. Но по гр.д.№ 

25452/12г.. произнасянето е станало три дни след образуване на делото, а по 

гр.д. № 26411/12г. - на следващия ден. Определение по чл.140 от ГПК съдът 

постановява около 2-3 седмици, след изтичане на срока за отговор. В по-

голямата си част, определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, 

има произнасяне по допускането и назначаване на експертизи. По делата, 

образувани по установителни искове с правно основание чл.422 от ГПК, се 

изискват заповедните производства веднага, след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

Съдия Спасова се е произнасяла с Разпореждане по чл.131 от ГПК или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 2 седмици 

след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 
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Определение по чл.140 от ГПК съдът прави също до един месец, след 

изтичане на срока за отговор. В по-голямата си част, определенията са 

подробни и съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по 

допускането и назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената 

подготовка на делата в закрито заседание.  

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават от съдия Алексиева в 1 - 2 съдебни 

заседания. Редки са случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни 

заседания, което е характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

Делата завършени от съдия Спасова в проверявания период са 

приключили в 1-3 съдебни заседания. 

           По разглежданите през 2012-2013г. дела, съдебният състав, по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество по 4 дела. С оглед натовареността на състава и условията на труд, 

този пропуск на съда, може да се възприеме за несъществен. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: съдия Нели Алексиева и съдия Румяна Спасова нямат 

постановени съдебни решения извън разумния срок по чл.13 от ГПК. 

Решенията са постановени обикновено, не по-късно от месец след изтичане 

на срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете целящи бързина по бързите 

производства се спазват. Съдия Алексиева е разпореждала размяна на книжа 

в деня на постъпване на исковата молба, или най късно на следващия ден. 

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на 

постъпване на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок по 
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чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

По проверените дела  на съдия Спасова не се установиха дела 

подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК.  

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не е допускал произнасяне  с неприсъствено решение при неправилно 

призоваване на отсъстващия ответник. Не бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение. Неприсъственото 

решение не е вписано в протокола от съдебното заседание, каквато практика 

съществува повечето състави  от І ГО.                         

2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 266 съдебни акта постановени 

от съдия Нели Алексиева. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 195 или 73 на сто, което показва високо качество на 

правораздаване. 

През проверявания период са обжалвани 59 съдебни акта постановени 

от съдия Румяна Спасова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 38 или 64 на сто. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 124-ти състав е 

неприключено 1 дело, образувано  преди 01.01.2012г. Спрени са 2 дела, които 

се  администрират редовно на 6 месеца.  

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Алексиева е разгледала 441 дела, а 

съдия Спасова – 821, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички 

дела  са приключени.  
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Бяха проверени ч.гр.д. №№ 40570/13г; 37888/13г; 400/13г; 27158/12г; 

32862/13г; 1800/13г; 16416/12г; 429/13г; 3385/12г;  5676/14г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,  

са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Изготвя се подробно и 

надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че не винаги са правени  от съдия 

Спасова отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в съответствие с 

разпоредбата по чл.418, ал.2 от ГПК, както е по ч.гр.д.№47 407/12г.и ч.гр.д.№ 

53864/12г. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период в 124-ти състав са разгледани 96 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 44463/12г; 57587/12г; 37641/13г; 

5836/13г; 6266/13г.; 42320/13г; 42105/13г; 42123/13г; 42238/13г; 6060/13г; 

44903/12г. и др. на съдия Спасова и 23187/12г; 34641/12г; 33792/12г; 

33760/12г; 1807/12г; 22708/12г. и др.  на съдия Алексиева. Съдът се е  

произнасял в деня на постъпване на молбите. Определенията им са подробни 

и надлежно мотивирани. Определя се гаранция. 

  Съдия Спасова определя срок в рамките на законоустановения за 

предявяване на бъдещия иск, който започва да тече от датата на получаване 

на обезпечителната заповед. Отправя се  предупреждение за последствията 

по чл.390, ал.3 от ГПК. Постановява се определение за отмяна на 

обезпечението при непредставяне на доказателства за предявен иск в 

указания от съда срок. 

  Съдия Алексиева, също определя срок в рамките на законоустановения 

за предявяване на  бъдещия иск, който започва да тече от датата на 

получаване на обезпечителната заповед, но не отправя  предупреждение за 

последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. Въпреки липсата на предупреждение 
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по чл.390, ал.3 от ГПК, съдия Алексиева   следи  за представянето на 

доказателства за предявен иск и отменя обезпечението при непредставянето 

му  в указания  от съда срок. 

 

              СТО ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                    СЪДИЯ МАЯ МИХАЙЛОВА 

  

Съдия Мая Михайлова е била титуляр на 125 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван  период.  Към момента на 

проверката,  съдия Михайлова е с 6 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. Има 

образователна степен „доктор по право”. През 2013г. съдия Михайлова е била 

титуляр и на 113 състав. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО  

                                                    ЗАСЕДАНИЕ. 

 През проверявания период, съдия Михайлова по данни от справки 

/статистическа форма/ е разгледала общо 2551 дела, от които е свършила 

2293 дела или 90 на сто от разпределените дела.  

           През проверявания период, 2012-2013г., по данни от предоставени за 

целта на проверката справки, в открито заседание съдия Михайлова, в 125 

състав  е насрочила 251 дела, които е разгледала в 90 заседателни дни. 

Средно в заседание са разглеждани по 3 дела.От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 132 дела, от които 116 дела са 

свършени с решение и 16 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 53 на 

сто. Настоящите данни касаят дейността на съдия Михайлова само в 125 

състав. 

          Проверката на дейността на съдия Михайлова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 13295/12г; 10251/12г; 15136/12г; 15636/12г; 

13179/12г; 13166/12г; 16955/12г; 17832/12г; 19697/12г; 19358/12г; 19679/12г; 

19256/12г; 13389/12г; 16670/12г; 15609/12г; 14696/12г; 15463/12г. 16778/12г.  

и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Михайлова се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение, незабавно  след 

разпределението и докладването му. Произнасянето с Определение по чл.140 

от ГПК съдът прави също незабавно след изтичане срока за отговор. 
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Определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането на необходимите и относими доказателства  и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание, което  скъсява времето за разглеждането им. По делата, 

образувани по чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват с 

разпореждането за размяна на книжа по чл.131 от ГПК. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание. 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания, 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

         Вследствие на  задълбочена предварителна подготовка, делата 

обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са случаите на 

разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е характерно за 

делата с фактическа и правна сложност. 

          През проверявания период, съдия Михайлова няма постановени  

определения за отменен ход по същество, което отново показва 

задълбочената предварителна подготовка на делата.  

          1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Мая Михайлова няма постановени съдебни 

решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете целящи бързина по бързите 

производства се спазват. Съдия Михайлова е разпореждала размяна на книжа 

в деня на постъпване на исковата молба или най късно на следващия ден. 

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на 

постъпване на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок по 

чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от 

ГПК. 
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          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът е съблюдавал редовното  призоваване на неявилия се ответник. Не   бе 

констатирано  неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно 

уведомяване на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 13 съдебни акта, постановени 

от съдия Михайлова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция 

са 7 акта или 54 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 125 състав няма 

неприключени дела образувани преди 01.01.2012г. и спрени производства. 

         

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Михайлова е разгледала 323 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 18299/12г; 18380/12г; 18402/12г; 

18533/12г; 19178/12г; 18849/12г; 18877/12г; 13077/12г; 15903/12г; 

15939/12г; 16044/12г; 16076/12г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно и 

надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК.  
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Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК , в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          Съставът не е разглеждал производства по чл.390 от ГПК през 

проверявания период. 

 

 

                               ІІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

                                  ОСЕМДЕСЕТИ СЪСТАВ 

                                СЪДИЯ ТАНЯ КАНДИЛОВА 

 

Съдия Таня Кандилова през целия проверяван период е титуляр е на 80-

ти съдебен състав на Софийски районен съд. Към момента на проверката,  

Съдия Кандилова е с 15 години  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Кандилова, видно от 

Справки за дейността на 80-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 3745 дела. Приключени са 3375 дела. Висящността на 

състава е увеличена от 157 дела в началото на периода, на 247 дела в края на 

2013г. или с 90 дела. Това по никакъв начин не спомага за навременното 

администриране и движение на делата. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Кандилова е насрочила 986 дела, които е разгледала в 74 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 13 дела, което 

показва висока уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 561 дела, от които 500 
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дела са свършени с решение и 61 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва коефициент на ефективност в 

размер на 51 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Кандилова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 4280/12г; 15206/11г; 10202/11г; 19364/11г; 

5904/12г; 17202/11г; 13156/11г; 17662/13г; 18385/11г; 12611/11г; 23083/12г; 

3461/12г; 9776/12г; 5590/11г; 8303/13г; 5939/13г; 23593/12г; 2705/13г; 

4234/13г; 10617/11г; 8067/13г; 4849/13г; 5096/13г; 10400/12г; 1349/13г; 

25898/12г; 5102/13г и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Кандилова се е произнасяла с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, 

или с разпореждане за оставяне на делото без движение незабавно след 

разпределение на делото и докладването му. Определението по чл.140 от 

ГПК е постановявано в рамките на 2-3 дни, след изтичане на срока за 

отговор. Определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането и назначаване на експертизи. По делата, 

образувани по установителни искове с правно основание чл.422 от ГПК, се 

изискват заповедните производства, веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Редки са  случаите на отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1-2 съдебни заседания, много рядко в 

повече от две.  

           По разглежданите през 2012 - 2013г. дела, съдебният състав по данни 

от предоставената справка е постановил 1 определение за отмяна хода по 

същество, което представлява по-скоро изключение в работата на състава. 
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           1.3. Постановяване на съдебните актове 

 По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: няма съдебни решения, постановени извън разумния 

срок по чл.13 от ГПК. Голяма част от решенията са постановени в срока по 

чл.235, ал.5 от ГПК.  

            1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се спазват. 

Съдия Кандилова е разпореждала размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба или най-късно на следващия ден. Съдът се е произнасял с 

разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. 

Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съставен е и писмен доклад. Обявена е дата за произнасяне на решението, от 

която започва да тече срока за обжалване. Решенията също са постановявани 

в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

             1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от 

ГПК 

 Проверката на делата, не установи постановени неприсъствени решения 

за проверявания период.            

  2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 102 съдебни акта постановени 

от съдия Кандилова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция 

са 60 или 59 на сто, което показва добро качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 80-ти състав са 

неприключени 2 дела, образувани  преди 01.01.2012г. По делата е възложена 

съдебна поръчка и се очаква нейното изпълнение. Спрени са 6 дела, като  по 

4 от тях се изчаква изтичане на 6-месечния срок по чл.229, ал.1,т.1 а другите 

две се администрират редовно, през 6 месеца. 

4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 
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5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Кандилова е разгледала 2416 дела,  

образувани по реда на чл. 410 от ГПК. 

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 21295/13г; 19024/13г; 18520/13г; 

18498/13г; 11311/13г; 10634/13г; 2978/13г; 24691/12г; 22972/12г; 17859/12г. 

и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  

не са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, като забавянето е от  5 

до 7 дни. Винаги се изготвя подробно и надлежно мотивирано разпореждане 

за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

       

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

   

          Съгласно заповед на административния ръководител, в ІІІ ГО не се 

разглеждат производства по чл.390 от ГПК. 

           

 

                      ОСЕМДЕСЕТ И ПЪРВИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                  СЪДИЯ РОСИЦА ВЕЛКОВА 

  

Съдия Росица Велкова е била титуляр на 81 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван  период.  Към момента на 

проверката,  съдия Велкова е с 6 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ.  

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО  

                                                    ЗАСЕДАНИЕ. 

 През проверявания период, съдия Велкова по данни от справки 

/статистическа форма/ е разгледала общо 3785 дела, от които е свършила 

3378 дела или 89 на сто от разпределените дела. Висящността на състава е 

увеличена от 136 дела на 230 дела или 94 дела. 
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           През проверявания период, 2012-2013г., по данни от предоставени за 

целта на проверката справки, в открито заседание съдия Велкова е насрочила 

971 дела, които е разгледала в 102 заседателни дни. Средно в заседание са 

разглеждани по 10 дела, което показва уплътненост на съдебните заседания. 

От насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 547 

дела, от които 506 дела са свършени с решение и 41 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 56 на сто 

          Проверката на дейността на съдия Велкова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 16671/12г; 2701/12г; 20999/12г; 9698/13г; 

4339/13г; 23990/12г; 109/12г; 5049/13г; 21096/12г; 9192/11г; 9876/11г; 

20628/11г; 26187/12г; 23222/12г; 20736/12г; 15247/11г; 15795/11г;17569/11г; 

14608/11г; 19372/11г; 13685/12г; 1422/12г; 13688/12г; 26177/12г.  и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Велкова се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение, незабавно  след 

разпределението и докладването му. Определението по чл.140 от ГПК съдът 

постановява в двуседмичен срок след изтичане срока за отговор. 

Определенията не са особено  подробни и не съдържат проекти за доклади, 

както и произнасяне по допускането на необходимите и относими 

доказателства  и назначаване на експертизи. Не  отразяват в пълнота  

подготовката на делата в закрито заседание, но това не се отразява на  

времето за разглеждането им. По делата, образувани по установителни 

искове с правно основание чл.422 от ГПК, заповедните производства се 

изискват с разпореждането за размяна на книжа по чл.131 от ГПК. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание. 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок експертиза. 
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         Вследствие на  задълбочена предварителна подготовка, делата 

обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са случаите на 

разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е характерно за 

делата с фактическа и правна сложност. 

          През проверявания период, съдия Велкова е  постановила само 1  

определение за отменен ход по същество. 

          1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Росица Велкова няма постановени съдебни 

решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства невинаги  

се спазват. Съдия Велкова е разпореждала размяна на книжа в деня на 

постъпване на исковата молба или най късно на следващия ден. Но съдът 

невинаги се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на 

постъпване на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок по 

чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от 

ГПК. 

         1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         По проверените дела не бяха установени постановени неприсъствени 

решения. 

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 99 съдебни акта, постановени 

от съдия Велкова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 

50 акта или 51 на сто, което показва много добро качество на правораздаване, 

предвид високата натовареност. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 81 състав е 

неприключено 1 дело образувано преди 01.01.2012г. Спрени са 

производствата по 2 дела.  

         

 



 147 

          4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Велкова е разгледала 2415 дела,  

образувани по реда на чл. 410 от ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 6724/13г; 8106/13г; 21059/13г; 22389/13г; 

1744/12; 8713/12г; 15082/12г; 16145/12г; 24365/12г; 24936/12г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно и 

надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          Съставът не е разглеждал производства по чл.390 от ГПК през 

проверявания период. 

 

 

 

                   ОСЕМДЕСЕТ И ВТОРИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                               СЪДИЯ РАЙНА СТЕФАНОВА 

  

Съдия Райна Стефанова е била титуляр на 82 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван  период.  Към момента на 

проверката,  съдия Стефанова е с 8 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ.  
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       1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО    

                                       ЗАСЕДАНИЕ. 

            През проверявания период, съдия Стефанова по данни от справки 

/статистическа форма/ е разгледала общо 3874 дела, от които е свършила 

3362 дела или 87 на сто от разпределените дела. Висящността на състава е 

увеличена от 180 дела на 315 дела или 135 дела.          

             През проверявания период, 2012-2013г., по данни от предоставени за 

целта на проверката справки, в открито заседание съдия Стефанова е 

насрочила 1033 дела, които е разгледала в 126 заседателни дни. Средно в 

заседание са разглеждани по 8 дела. От насрочените в открито съдебно 

заседание дела са приключени общо 610 дела, от които 531 дела са свършени 

с решение и 79 дела са прекратени. Съотношението на приключени към 

насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 59 на сто 

          Проверката на дейността на съдия Стефанова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 25305/12г; 9165/11г; 10303/11г; 10264/12г; 

7292/12г; 25808/12г; 3734/13г; 13186/12г; 13559/13г; 20911/12г; 21567/12г; 

23163/12г; 23170/12г; 24153/12г; 25152/12г; 2313/13г; 2495/13г; 10408/13г; 

12557/13г; 12773/13г; 19944/11г; 10468/11г; 4406/12г;10469/11г.  и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Стефанова се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение незабавно  след 

разпределението и докладването му. Произнасянето с Определение по чл.140 

от ГПК, съдът прави в седмичен срок след изтичане срока за отговор. 

Определенията  съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по 

допускането на необходимите и относими доказателства  и назначаване на 

експертизи. По делата, образувани по установителни искове с правно 

основание чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват с 

разпореждането за размяна на книжа по чл.131 от ГПК. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание. 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 
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и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок експертиза. 

         Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

          През проверявания период, съдия Стефанова е  постановила 10  

определения за отменен ход по същество. Само в един от случаите причината 

е обективна, поради оттегляне на молбата в срока за произнасяне. Във всички 

останали случаи, производството е възобновено поради необходимост от 

събиране на допълнителни доказателства. Недостатъчната задълбоченото 

проучване на делата преди съдебно заседание е довело до сравнително 

честото постановяване на определение за отменен ход по същество. 

          1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Райна Стефанова няма постановени съдебни 

решения извън разумния срок по чл.13 от ГПК. Просрочието на срока по 

чл.235, ал.5 от ГПК не надвишава месец. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства невинаги  

се спазват. По гр.д. № 21567/12г. съдия Стефанова в деня на постъпване на 

отговора на исковата молба, вместо да приложи разпоредбата на чл.312, ал.1, 

т.1 е разпоредила делото да се докладва след изтичане на срока за отговор. 

Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК. 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         По проверените дела не бяха установени постановени неприсъствени 

решения. 

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 68 съдебни акта, постановени 

от съдия Стефанова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция 

са 47 акта или 69 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 
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3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 82 състав е няма 

неприключени  дела образувани преди 01.01.2012г. Спрени са 

производствата по 3 дела, които се администрират редовно.  

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Стефанова е разгледала 2413 дела,  

образувани по реда на чл. 410 ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 26086/12г; 25958/12г; 24948/12г; 

20413/12г; 22029/12г; 14847/13г; 22375/13г; 17020/13г; 18052/13г; 

19365/13г; 19721/13г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно и 

надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          Съставът не е разглеждал производства по чл.390 от ГПК през 

проверявания период. 
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                        ОСЕМДЕСЕТ И ТРЕТИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                       СЪДИЯ ХРИСТО КРАЧУНОВ 

  

Съдия Христо Крачунов е титуляр  на 83 съдебен състав на Софийски 

районен съд през целия проверяван период. Към момента на проверката,  

съдия Крачунов е с 5 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Крачунов, видно от 

Справки за дейността на 83 състав на СРС/статистическа форма/ е разгледал 

общо 3066 дела. Висящността на състава е намалена  от 153 дела в началото 

на периода, на 0 дела в края на 2013г. или с 153 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Крачунов е насрочил 825 дела, които е разгледал в 113 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 7 дела.От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 524 дела, 

от които 475 дела са свършени с решение и 49 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 64 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Крачунов установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 9343/12г; 20793/11г; 7000/12г; 7001/12г; 

1827/11г; 4718/12г; 5268/12г; 22639/12г; 22742/12г; 947/13г; 24984/12г; 

5293/12г; 13488/11г; 7296/12г; 20795/11г; 17561/11г; 11105/11г; 33691/13г; 

15004/12г; 10190/11г; 16609/11г.   и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Крачунов се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение обикновено в деня на 

разпределение на делото и докладването му, или на следващия ден. 

Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК съдът прави незабавно след 

изтичане срока за отговор. Определенията не  съдържат проекти за доклади, 

както и произнасяне по допускането на необходимите и относими 

доказателства  и назначаване на експертизи. Не отразяват задълбочената 

подготовка на делата в закрито заседание, но това не се отразява на времето 

за разглеждането им. По делата, образувани по установителни искове с 

правно основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства 

веднага след проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 
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1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са 

случаите на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

          Въпреки обстоятелството, че определенията по чл.140 от ГПК не 

отразяват особено задълбочената им подготовка, през проверявания период, 

съдия Крачунов  е постановил само 2  определения за отменен ход по 

същество.  

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън разумния срок по чл.13 от ГПК няма 

постановени  съдебни решения. Просрочието извън едномесечния срок по 

чл.235, ал.5 от ГПК  е в рамките на няколко дни. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се спазват. 

Съдия Крачунов е разпореждал размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба или най късно на следващия ден. Съдът се е произнасял с 

разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. 

Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

 

         Проверката не установи  дела,  по които са постановени неприсъствени 

решения.                         
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           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 115 съдебни акта, постановени 

от съдия Христо Крачунов. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 62 акта или 54 на сто. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 83 състав няма 

неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 2 дела, като 

всички се  администрират редовно, през 6 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК, веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Крачунов е разгледал 1947 дела,  

образувани по реда на чл. 410 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 933/13г; 1110/13г; 1138/13г; 1153/13г; 

1405/13г; 20700/12г;20714/12г; 20781/12г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно и 

надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период в състава не са разпределяни производства 

по чл.390 от ГПК. 
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                   ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                  СЪДИЯ ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА 

  

Съдия Венета Георгиева е била титуляр на 82 съдебен състав на 

Софийски районен съд през целия проверяван  период.  Към момента на 

проверката,  съдия Георгиева е с 12 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ.  

        1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО    

                                       ЗАСЕДАНИЕ. 

           През проверявания период, съдия Георгиева по данни от справки 

/статистическа форма/ е разгледала общо 3897 дела, от които е свършила 

3509 дела или 90 на сто от разпределените дела. Висящността на състава е 

намалена от 214 дела на 198 дела или с 16 дела. 

           През проверявания период, 2012-2013г., по данни от предоставени за 

целта на проверката справки, в открито заседание съдия Георгиева е 

насрочила 951 дела, които е разгледала в 79 заседателни дни. Средно в 

заседание са разглеждани по 12 дела, което показва висока уплътненост на 

съдебните заседания. От насрочените в открито съдебно заседание дела са 

приключени общо 595 дела, от които 547 дела са свършени с решение и 48 

дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени дела 

показва коефициент на ефективност в размер на 63 на сто 

          Проверката на дейността на съдия Георгиева установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 23512/12г; 1066/12г; 2337/11г; 9313/12г; 

6424/12г; 10177/10г; 21052/11г; 4158/12г; 7301/12г; 11034/11г; 14998/12г; 

15613/12г; 11256/12г; 23386/12г; 2700/12г; 5582/12г; 9521/13г; 8797/12г; 

11142/11г;5623/13г; 23532/12г; 14706/12г; 8390/13г; 9503/13г; 5725/13г.   и 

др. 

 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Георгиева се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение незабавно  след 

разпределението и докладването му. Произнасянето с Определение по чл.140 

от ГПК съдът прави също незабавно след изтичане срока за отговор. 

Определенията  съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по 
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допускането на необходимите и относими доказателства  и назначаване на 

експертизи.  Отразяват в пълнота  подготовката на делата в закрито 

заседание. По делата, образувани по установителни искове с правно 

основание чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват с 

разпореждането за размяна на книжа по чл.131 от ГПК. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание. 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

         Вследствие на  задълбочена предварителна подготовка, делата 

обикновено се решават в 1 до 2 съдебни заседания. Редки са случаите на 

разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е характерно за 

делата с фактическа и правна сложност. 

          През проверявания период, съдия Георгиева е  постановила 3  

определения за отменен ход по същество.  

          1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Венета Георгиева няма постановени съдебни 

решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства  се спазват. 

Съдия Георгиева е разпореждала размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба или най късно на следващия ден. Съдът се е произнасял с 

разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. 

Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         По проверените дела не бяха установени постановени неприсъствени 

решения. 



 156 

 

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 117 съдебни акта, постановени 

от съдия Георгиева. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция 

са 76 акта или 65 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, предвид високата натовареност. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 84 състав са 

неприключени 2 дела образувани преди 01.01.2012г. Спрени са 

производствата по 4 дела, които се администрират редовно.  

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Георгиева е разгледала 2416 дела,  

образувани по реда на чл. 410 от ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 14294/13г; 17606/12г; 24700/12г; 

24956/12г; 10119/12г; 12284/13г; 21190/13г; 22371/13г; 12394/13г; 11864/13г. 

и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК 

невинаги са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от 

ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  
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         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          Съставът не е разглеждал производства по чл.390 от ГПК през 

проверявания период. 

 

 

ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ ДАНИЕЛА ПОПОВА 

 

Съдия Даниела Попова е била  титуляр на 85 състав на СРС през целия 

проверяван период. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Попова, видно от 

Справки за дейността на 85-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 3379 дела. Приключени са 3184 дела.  Висящността на 

състава се e увеличила от 85 дела в началото на периода на 153 дела в края на 

2013г. или с 68 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание, съдия Попова е насрочила 563 дела, които е разгледала в 68 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 8 дела, което показва 

уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито съдебно 

заседание дела са приключени общо 399 дела, от които 359 дела са свършени 

с решение и 40 дела са прекратени. Съотношението на приключени към 

насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 64 на ст. 

          Проверката на дейността на съдия Попова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 15456/11г; 8023/12г; 18730/11г; 20619/11г; 

7361/12г; 627/12г; 5928/12г; 15045/13г; 8178/13г; 14662/13г; 9359/13г; 

2101/13г; 24001/12г; 5284/13г; 4041/13г; 20618/12г; 17095/11г; 16502/11г; 

9214/11г; 18703/12г; 9332/12г; 21302/12г; 665/13г; 1182/13г; 2637/13г; 

21478/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Попова се е произнасяла с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение, незабавно след 

разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от ГПК, 
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съдът постановява също незабавно, след получаването на отговор или 

изтичане на срока за подаването на такъв. Определенията са подробни и 

съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по допускането и 

назначаване на експертизи. По делата, образувани по установителни искове с 

правно основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства 

веднага след проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Редки са  случаите на отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1-2 съдебни заседания, много рядко в 

повече от две.  

           По разглежданите през 2012 - 2013г. дела, съдебният състав по данни 

от предоставената справка е постановил  1 определение за отмяна хода по 

същество. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

 По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: няма съдебни решения постановени извън срока по 

чл.235, ал.5 от ГПК.  

            1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се спазват. 

Съдия Попова е разпореждала размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба или най късно на следващия ден. Съдът се е произнасял с 

разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. 

Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съставен е и писмен доклад. Обявена е дата за произнасяне на решението, от 

която започва да тече срока за обжалване. Решенията също са постановявани 

в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 
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           1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

 Проверката, не установи дела с постановени неприсъствени решения за 

проверявания период.            

 

  2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 102 съдебни акта постановени 

от съдия Попова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 

60 или 59 на сто. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 85-ти състав няма 

неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спряно е 1 дело по 

чл.229, ал.1,т.1, с изтекъл 6 месечен срок, което не е прекратено.  

             4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Попова е разгледала 2413 дела,  

образувани по реда на чл. 410 от ГПК, като всички са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 21212/13г; 18089/13г; 16528/13г; 

13968/13г; 12159/13г; 10663/12г; 1248112г; 14207/12г; 346/12г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  
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   5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          В състава не  са разглеждани обезпечителни производства. 

 

  

                     ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТИ СЪСТАВ 

                                    СЪДИЯ ДАНИЕЛА СТОЕВА 

 

Съдия Даниела Стоева през целия проверяван период е титуляр е на 86-

ти съдебен състав на Софийски районен съд. Към момента на проверката,  

Съдия Стоева е с 23години  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Стоева, видно от 

Справки за дейността на 86-ти състав на СРС/статистическа форма/ е 

разгледала общо 3994 дела. Приключени са 3524 дела. Висящността на 

състава е увеличена от 253 дела в началото на периода, на 259 дела в края на 

2013г. или с 6 дела, което представлява незначително увеличение.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Стоева е насрочила 1189 дела, които е разгледала в 115 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 582 дела, от които 511 дела са 

свършени с решение и 71 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 49 на 

сто. 

          Проверката на дейността на съдия Стоева установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 4837/11г; 9218/11г; 11638/10г; 18488/11г; 

19757/11г; 7287/12г; 9213/11г; 5280/11г; 441/11г; 22457/12; 7761/12г; 

3226/12г; 6940/13г; 16619/11г; 17075/11г; 20276/12г; 19350/12г; 25595/12г; 

17870/13г; 18134/11г; 9440/12г; 15348/12г; 14712/12г; 5277/12г; 24177/12г; 

41461/12г; 7304/12г; 7984/12г и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Стоева се е произнасяла с Разпореждане по чл.131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение незабавно след 
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разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от ГПК 

съдът постановява също незабавно, след изтичане на срока за отговор. 

Определенията са изключително кратки и съдържат единствено 

разпореждане за насрочване. По делата, образувани по чл.422 от ГПК, се 

изискват заповедните производства веднага след проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани редки случаи на отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1-2 съдебни заседания, но има и 

случаи на дела, разгледани в повече от 3.  

           По разглежданите през 2012 - 2013г. дела, съдебният състав е 

постановил 15 определения за отменен ход по същество. По голяма част от 

тях, причината за постановяването им е субективна. Така  по гр. д. № 

18134/11г. съдът е отменил хода по същество поради неизпълнение на 

разпоредбата на чл.59, ал.3 от СК; по гр. д. №1333/12г. ходът по същество е 

отменен, защото едва при произнасяне на решението, съдът установява, че 

споразумението по чл.50 от СК не отговаря на законовите изисквания.по 

същия начин съдът е действал и по гр. д. № 15348/12г. Необходимо е съдът да 

подобри работата си по предварителното проучване на делата преди съдебно 

заседание. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

 По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: няма съдебни решения постановени извън  

едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК.  

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се спазват. 

Съдия Стоева е разпореждала размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба, или най-късно на следващия ден. Съдът се е произнасял с 

разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. 
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Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съставен е и писмен доклад. Обявена е дата за произнасяне на решението, от 

която започва да тече срока за обжалване. Решенията също са постановявани 

в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

             1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от 

ГПК 

 Проверката не установи дела с постановени неприсъствени решения за 

проверявания период.            

 

  2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 131 съдебни акта постановени 

от съдия Стоева. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 69 

или 53 на сто. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 80-ти състав са 

неприключени 2 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 4 дела, които 

се администрират редовно. 

            4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

         5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛ 

         5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Стоева е разгледала 2414 дела,  

образувани по реда на чл. 410 от ГПК. 

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 19973/13г; 2384/13г; 956/12г; 904/12г; 

728/12г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  



 163 

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

          

   5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период  в състава не са разглеждани обезпечителни 

производства. 

 

   ОСЕМДЕСЕТ И СЕДМИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ МИХАИЛ МАЛЧЕВ 

СЪДИЯ ГАЛЯ ВЪЛКОВА 

 

Съдия Михаил Малчев е титуляр е на 87-ми съдебен състав на 

Софийски районен съд до 15.08.2012г. От 19.09.2012г. титуляр на състава е 

съдия Галя Вълкова. Към момента на проверката, съдия Вълкова е със 7 

годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., видно от Справки за дейността 

на 87-ми състав на СРС/статистическа форма/ са разгледани общо 3834 дела. 

Приключени са 3397 дела. Висящността на състава е увеличена от 150 дела в 

началото на периода на 260 дела в края на 2013г. или със 110 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание от съдия Малчев са насрочени 336 дела, които е разгледал в 31 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 11 дела, което 

показва не много висока уплътненост на съдебните заседания. От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 214 дела, 

от които 205 дела са свършени с решение и 9 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 64 на сто. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание от съдия Вълкова са насрочени 680 дела, които е разгледала в 65 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 430 дела, от които 401 дела са 

свършени с решение и 29 дела са прекратени. Съотношението на приключени 
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към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 63 на 

сто. 

         Проверката на дейността на 87-ми състав установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 7026/12г; 18206/11г; 6275/11г; 17008/11г; 

19945/11г; 20615/11г; 19157/11г; 18344/11г; 22937/12г; 2633/12г; 8698/11г; 

16091/11г; 20212/11г; 5479/12г; 20146/12г; 17689/12г; 22965/12г; 25254/12г; 

5129/13г; 1365/13г; 6082/13г; 13080/13г.; 19781/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Малчев се е произнасял с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение незабавно след 

разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от ГПК 

съдът постановява също незабавно след изтичане на срока за отговор. В по-

голямата си част, определенията  са подробни и съдържат проекти за 

доклади, има произнасяне по допускането и назначаване на експертизи. По 

делата, образувани по чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства 

веднага след проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

Съдия Вълкова се е произнасяла с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или 

с разпореждане за оставяне на делото без движение незабвно след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК съдът прави също незабавно, след изтичане на срока за 

отговор. В по-голямата си част, определенията са подробни и съдържат 

проекти за доклади, както и произнасяне по допускането  и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание.  

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 
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Делата обикновено се решават от съдия Малчев в 1 - 2 съдебни 

заседания. Редки са случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни 

заседания. 

Делата завършени от съдия Вълкова в проверявания период, са 

решавани обикновено в  1-2 съдебни заседания. 

           По разглежданите през 2012-2013г. дела, съдебният състав  в лицето на 

съдия Вълкова, по данни от предоставената справка е постановил 

определение за отмяна хода по същество само по едно дело.  

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове през 

проверявания период, бе установено следното: съдия Михаил Малчев няма 

постановени съдебни решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Съдия 

Вълкова няма приключени дела извън разумния срок по чл.13 от ГПК. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства са 

спазвани стриктно и от двамата титуляри на състава. И двамата съдии са 

разпореждали размяна на книжа в деня на постъпване на исковата молба или 

най-късно на следващия ден. Съдът се е произнасял с разпореждане по 

чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. Делата са насрочвани в 

триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен е и писмен доклад. 

Обявявана е дата за произнасяне на решението, от която започва да тече 

срока за обжалване. Решенията също са постановявани в двуседмичен срок, 

съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че  се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не е допускал  произнасяне с неприсъствено решение при нередовно 

призоваване на отсъстващия ответник. Не бе констатирано  неизпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване на 

неприсъствалата страна за постановеното решение. Но съдия Малчев 

постановява неприсъственото решение  в протокола от съдебното заседание, 

която практика следва да бъде променена.            

2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 50 съдебни акта постановени 

от съдия Михаил Малчев. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 32 или 64 на сто. 
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 През проверявания период са обжалвани 55 съдебни акта постановени 

от  съдия Вълкова. Напълно потвърдени са 36 акта или 65 на сто.  

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Софийски районен съд, 87-ми състав  

няма неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2012г. Няма и спрени 

дела отпреди 2014г. За спрените през 2014г. не е изминал  6 месечния срок  за 

администрирането им. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

 

През проверявания период, съдия Малчев е разгледал 959 дела, а съдия 

Вълкова – 1456, образувани по реда на чл. 410 от ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 2836/13г; 6833/13г; 10564/13г; 10832/13г; 

11587/13г; 24397/12г; 22992/12г; 15422/13г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани с известно закъснение по отношение на тридневния срок от деня 

на постъпване на заявлението,  установен с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от 

ГПК.   Забавянето и при двамата титуляри на състава не е особено голямо – в 

порядъка на 2-3 дни. И двамата са изготвяли подробно и надлежно 

мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от 

ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  
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    5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

           През проверявания период в състава не са разглеждани производства 

по чл.390 от ГПК. 

 

           

 

                         ІІІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА 

 

 

           В дейността на Първо гражданско отделение и в проверените състави 

от Трето гражданско отделение бе установена противоречива практика в 

обезпечителните производства по чл.390 от ГПК. При установена 

неподсъдност на исканията по чл.390 от ГПК, някои състави разпореждат 

изпращане по подсъдност, а други ги отхвърлят предвид разпоредбата на 

чл.395, ал.2 от ГПК. Съществува разнопосочна практика и по определяне на 

началния момент на срока за предявяване на обезпечения иск.            

 

 

 

         На основание гореизложените констатации, Инспекторатът към 

ВСС направи следните  

 

 

          ИЗВОДИ: 

 

 

         І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

           

         Въпреки огромната натовареност на Софийски районен съд, най 

високата за страната, и неимоверно лошите условия на труд през 

проверявания период, организацията на административната дейност в 

Софийски районен съд, за времето след последната проверка на ИВСС през 

2010г. е подобрена. Следва да бъдат отчетени положените усилия  в тази на- 

сока на административните ръководители съдия Красимир Влахов и 

впоследствие съдия Методи Лалов. Редица от констатираните при 

предишната проверка недостатъци в работата са преодолени, но съществуват 

значителни резерви за подобряване на дейността, както предвид коренно 

променените условия на труд след 01.04.2015г., така и предвид високата 
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квалификация на съдиите в СРС. Положителни са следните насоки в 

организацията на административната дейност: 

 

         Делата се образуват в деня на постъпването им, или най-късно на 

следващия ден. Разпределянето им се извършва електронно при спазване на 

принципа по чл.9 от ЗСВ. Със изрични заповеди са определени делата, 

неподлежащи на електронно разпределение. Не са установени видими белези 

за допълнително манипулиране на електронната система, с цел избягване 

прилагането на случайното разпределение. Протоколите за избор на 

докладчик се прилагат задължително по делата от началото на 2014г. 

 

        Подобрена дейността по връчването на книжа и призоваването на 

страните. Случаите на отлагане на дела поради невръчени, или нередовно 

връчени книжа са силно редуцирани;  

 

        Подобрение бележи и  работата с вещите лица. Ограничени са в голяма 

степен  случаите на отлагане на дела поради неизготвена, или късно 

изготвена експертиза;  

  

        При трудности с установяване адрес на страна, съдебните състави 

системно прилагат разпоредбите на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и 

начина за предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”. Прилагането на посочената наредба е довело до значително 

ускоряване на производствата по делата през проверявания период и 

представлява добра практика за съда. 

  

         Подобрена е и работата по администрирането на спрените дела. 

Издадената заповед от административния ръководител за проверка на тези 

дела през 6 месеца се спазва от съставите с малки изключения посочени в 

обстоятелствената част на акта.  

 

 Въпреки огромния брой дела, за проверявания период не бяха 

установени изгубени или унищожени дела преди изтичане на срока за 

съхранението им. 

 

 Делата са насрочвани ритмично през интервали, съответстващи на 

огромната натовареност на СРС и острата липса на съдебни зали. Съдебните 

заседания са уплътнени и се провеждат с над 10 дела в повечето състави. 
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 В съда е създадена организация за контролиране на отводите в 

съдебните състави. По този начин е намален броят на безкритичните отводи, 

забавящи производството; 

 

 В съответствие с разпоредбата на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС /отм/ 

бързите производства по чл.310 от ГПК се маркират с жълт етикет, което 

допринася до срочното им администриране. Повечето съдебни състави 

съблюдават сроковете по Глава ХХV от ГПК „Бързо производство”, както и 

сроковете по специалните закони; 

 

  Въпреки установения напредък в организацията на административната 

дейност все още съществуват недостатъци в работата, именно: 

 

  В СРС все още не са изработени Правила за случайно разпределение. 

Разпределението на делата се извършва на основание заповеди на 

административния ръководител, отнасящи се до всеки конкретен случай. 

Необходимо е тези заповеди да бъдат обединени в Правила за случайно 

разпределение и съобразени с „Единна методика по приложението на 

принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 

административните, военните, апелативните и специализираните съдилища” 

приета с Решение по протокол № 57/04.12.2014г. на ВСС; 

 

  Необходимо е спешно да бъде въведена нова АСУД, или да бъде 

подобрена съществуващата в момента, чрез която да бъдат отразявани всички 

съдопроизводствени действия по делата, връчените призовки, както и 

актовете на съда. Подобряването на системата ще доведе до прозрачност в 

работата на съда и ще улесни достъпа на гражданите и техните адвокати до 

делата. Използването и ще има дисциплиниращ ефект по отношение на 

съдии, деловодители и съдебни секретари, относно своевременно докладване 

на делата, постановяване съдебни актове по докладваните дела и изпълнение 

на разпорежданията на съда;   

Необходимо е също да бъде подобрена координацията между 

председателите на състави, съдебни деловодители и секретари. Стриктно 

следва да се следят процесуалните срокове, делата да се докладват незабавно 

на съдиите и незабавно да се изпълняват разпорежданията им. Също в срок 

следва да бъдат предавани протоколите от съдебни заседания. Липсата на 

координация в работата на съдии и съдебни служители до момента, се дължи 

в голяма степен  на обезкуражителните условия на труд, но с коренната им 

промяна такова оправдание е абсолютно неоснователно. Рязкото подобряване 
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на работата в тази насока ще доведе до преодоляване на недоволството на 

граждани и адвокати от административното обслужване в съда; 

           Предвид несъвършенствата на действащата АСУД  е необходимо 

описната книга да бъде водена акуратно и съобразно разпоредбата на чл.39, 

ал.3 от ПАС, прил.1. Това отново ще доведе до прозрачност в работата на 

съда и ще улесни справките по делата, особено до внедряването на нова 

АСУД; 

 Необходимо е да се предприемат действия за възможно по-бързото 

приключване на делата образувани преди 01.01.2012г. предвид правата на 

гражданите по Глава ІІІа от ЗСВ, за Разглеждане на заявления срещу 

нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.  

 

            Недостатък в организацията на административната дейност, водещ до 

занижен контрол е обстоятелството, че и тримата заместник 

административни ръководители и председатели на граждански отделение са 

председатели на състави, единствено в І-во Гражданско отделение. При 

съществуващото разделение в разглежданата материя от различните 

отделения, тази организация е не само странна, но и отдалечава 

председателите от конкретните проблеми в отделенията, от бързо им 

решаване и осъществяване на контрол. Наложителна е бърза промяна, чрез 

която всеки от председателите да оглави съдебен състав в ръководеното от 

него отделение. 

 

            С оглед преодоляване слабостите в организацията на 

административната дейност, е необходимо съдебният администратор да 

осъществява стриктно правомощията си по чл.5, ал.1, т.1, 2, 3 от ПАС за 

ръководене съдебните служители, управление на административната дейност 

на съда и осигуряване на организационната връзка между съдии и съдебни 

служители и подобряването и. 

           По време на проверката, на Инспектората към ВСС  бе оказано пълно 

съдействие от председателя на съда, председателите на състави, съдии и 

съдебни служители.Следва да бъде отбелязано своевременното и 

компетентно съдйствие на г-жа Калина Жабонова, във всеки един момент, 

към който такова е било необходимо на проверяващия екип, въпреки 

ангажираносткта й като административен секретар на Софийски районен съд.        
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        ІІ.ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

Проверката установи, че в работата по образуването и движението на 

делата също бележи подобрение.; 

           Делата се образуват в деня на постъпването им, или най-късно на 

следващия ден, въпреки големия обем на постъпващите книжа. Делата се 

разпределят равномерно между съставите;  

  Актовете по чл.129, по чл.131, по чл.140 от ГПК и проектите на 

доклади в почти всички състави са със съдържание съответстващо на закона. 

Съдиите не подхождат формално при тяхното постановяване; 

Случаите на оставяне на исковата молба без движение в открито 

заседание и на отмяна на определенията за даване ход на устните състезания, 

са инцидентни и мотивирани от обстоятелства, които не се дължат на 

пропуск на съда; 

При разглеждането на делата  в І ГО и съставите от 80-87 от ІІІ ГО, не 

се констатира забавяне на процеса поради отвод на съдия-докладчик; 

 В по-голяма част от съставите се спазват императивните срокове по 

Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” и сроковете предвидени в 

специалните закони; 

  Съдът не е допускал  произнасяне с неприсъствено решение при 

нередовно призоваване на отсъстващия ответник. Не бе констатирано  

неизпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, относно уведомяване 

на неприсъствалата страна за постановеното решение. 

Въззивните жалби се администрират срочно. Незабавно след 

постъпването им, съдът изпраща препис на противната страна за отговор. Не 

бе констатирано и забавяне при изпращане на делата на въззивната инстанция 

след изтичане на срока по чл.263, ал.1 от ГПК; 

 

  Всички състави спазват разпоредбата на чл.395, ал.2 от ГПК за 

произнасяне в деня на постъпване на молбите за предварително обезпечение 

на бъдещ иск по чл.390 от ГПК. Следи се за местната и родова подсъдност; 

 

   Установено бе високо качество на правораздаване в съдебните 

състави от І ГО, където средно 69 на сто от обжалваните актове са напълно 

потвърдени от горната инстанция; 
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   Наред с положителните констатации се установиха и някои 

недостатъци в работата по движението на делата водещи до забавяния в 

производството. Такива са: 

 

     Следва да се съкратят значително сроковете за произнасяне с 

разпореждане по чл.131 от ГПК, с определение по чл.140 от ГПК, както и с 

разпореждане за оставяне без движение при нередовна искова 

молба.Тревожна е констатацията за постановяване на актовете по чл.129, 

чл.131 и чл.140  от ГПК със забава от 1 до 6 месеца в повечето състави.  Така 

на първо място, значително се удължава висящността на спора. На второ 

място, делото не се насрочва за открито заседание и във времето се отлага 

момента на постановяване на акта по съществото на спора. По този начин 

процедират предимно съставите, които срещат затруднение при спазване на 

едномесечния срок за обявяване на решенията си. Поставя се въпросът дали 

съзнателно се удължава подготвителната фаза на процеса с цел намаляване на 

броя на делата решени по същество. По-малкият брой решени дела дава 

възможност за по-срочното постановяване на съдебния акт, респективно води 

и до спазване на срока по чл.235, ал.5 от ГПК. По описаната причина се 

увеличава и броя на висящите дела на състава, което обстоятелство само по 

себе си затруднява администрирането на делата от съдия-докладчика и 

възпрепятства срочното изпълнение на разпорежданията му от деловодителя.  

   Особено сериозно забавяне има в съставите председателствани от 

съдия Голакова  и този председателстван от съдия Шушков. В 30-ти състав 

забавянето е около година, а при съдия Шушков са установени 120 дела 

образувани, по които е изтекъл едномесечния срок по чл.131 от ГПК още през 

2012г. и 2013г. и все още не са насрочени. Забавата в случая възлиза на 

повече от 24 месеца; Също такова забавяне е констатирано и при двата 

състава в сроковете за решаване на делата. И в двата състава бяха установени 

дела обявени за решаване през 2013г., по които все още липсва краен съдебен 

акт. Необходимо е да бъдат предприети мерки за спешното им приключване, 

не само с цел преодоляване на негативизма на гражданите към съдебната 

система, но и с оглед правата им по Глава ІІІа от ЗСВ за Разглеждане на 

заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на 

делото в разумен срок. По отношение на съдия Голакова и съдия Шушков е 

наложително административното ръководство да изиска разработване на 

индивидуални планове за работа, в резултат на които в шестмесечен срок да 

бъдат насрочени всички дела в съставите с изтекъл срок по чл.131 от ГПК, 

както и да бъдат постановени съдебните решения по обявените за решаване 

дела и да следи за спазването им. Необходимо е ангажирането и на 
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дисциплинарната отговорност на двамата съдии с оглед тежестта на 

нарушенията им; 

             Въпреки голямото натоварване е необходимо  председателите на 

състави да спазват разумния срок по чл.13 от ГПК при решаване на делата, 

като се стремят към максималното му скъсяване  и приближаване до 

инструктивния  срок по чл.235, ал.5 от ГПК. Самодисциплиниращ ефект 

върху подобряване на срочността при постановяване на съдебните актове ще 

окаже прилагането на разпоредбата на чл.149, ал.2 от ГПК, за посочване на 

дата  на обявяване на решението. Забавяния бяха констатирани освен  при 

вече посочените 30-ти и 50-ти състави,  също  при 39-ти, 40-ти, 42-ри, 44-ти, 

45-ти, 46-ти, 51-ви и 120-ти състави, но по време на проверката, вследствие 

на предприетите съвместни действия на ИВСС и председателя на І-во ГО, 

съдия М.Георгиева, обявените за решаване и забавени дела бяха решени. 

Поради обстоятелството, че въпреки забавянето, решенията в посочените 

състави  все пак са постановени, не се налага ангажиране на дисциплинарната 

отговорност на техните председатели. С цел превенция обаче, е необходимо 

административното ръководство на съда да проследява редовно срочността 

при насрочването и решаването на делата в тези състави. 

 

    Неприсъствените решения следва да бъдат мотивирани, съобразно 

разпоредбата на чл.236, ал.2 от ГПК и отразени в отделен акт, а не в 

протоколите от съдебни заседания, в които делото е обявено за решаване с 

оглед различното им битие; 

     Необходимо е председателите на състави да предприемат 

възможните законови действия за по-бързото приключване на делата 

образувани преди 01.01.2012г. особено с оглед разпоредбите на Глава ІІІа от 

ЗСВ за Разглеждане на заявления срещу нарушаване на правото на 

разглеждане и решаване на делото в разумен срок.  

 

               По отношение качеството на правораздаване в проверените състави 

от 80-87 в ІІІ-то ГО бе установено, че 53 на сто от обжалваните актове са 

напълно потвърдени от горната инстанция.Предвид квалификацията на 

съдиите е възможно  повишаване на  качеството на правораздаване. 

             При някои от съставите в  III-то ГО / 82-ри  и 86-ти състав/,е налице  

по-голям брой дела с отменен ход по същество, в сравнение с останалите 

състави от отделението. Необходимо е делата да бъдат задълбочено 

проучвани преди съдебно заседание. 
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    Председателите на състави и в двете отделения, обект на проверката, 

въпреки големия обем дела по заповедно производство следва да положат 

усилия за спазване на тридневния срок по чл.411, ал.2 от ГПК за произнасяне 

при редовно заявление със Заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК и чл.417 

от ГПК; 

    В производствата по чл.390 от ГПК следва да бъде уеднаквена 

практиката в различните състави относно определяне на начален момент на 

срока за предявяване на обезпечения иск, която да бъде съобразена с 

Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2013г. по т.д. № 6/2013г на ОСГТК на 

ВКС, а именно че срокът тече от датата на допускане на обезпечението, 

когато съдът се е произнесъл в срока по чл.395, ал.2  от ГПК. Необходимо е и 

съставите да указват последиците от непредставяне на доказателства за 

предявен обезпечен иск и при неизпълнение да отменят служебно 

наложените обезпечения съгласно чл.390, ал.3 от ГПК и прекратяват делата.  

           Предвид гореизложените изводи, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет счита за необходимо да отправи до Административния 

ръководител на Софийски районен съд, съдия Методи Лалов следните  

 

            ПРЕПОРЪКИ: 

   

І. Председателят на Софийски районен съд, съдия Методи Лалов да 

упражни правата си по чл.80, ал.1,т.1 от Закона за съдебната власт, за 

общо организационно и административно ръководство на съда и в 

съответствие с изводите отразени в раздел І да предприеме необходимите 

действия за: 

1 Изработване и приемане на Вътрешни правила на Софийски 

районен, съд за случайно разпределение на делата;  

2. Въвеждане на нова АСУД или подобрение на съществуващата , в 

която да бъдат отразявани всички съдопроизводствени действия по 

делата, връчването на призовки и актовете на съда; 

3. Да предприеме конкретни мерки за отстраняване пропуските в 

работата на съдебната администрация, с цел подобряване на 

координацията между председатели на състави, съдебен деловодител и 

съдебен секретар; 
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4. Да се регулира със съответна Заповед стриктното  спазване на 

разпоредбите ПАС при воденето на  описната книга, с посочване на 

отговорнотоо длъжностно лице за упражняване на  контрол и периода, 

през който за става това. 

5. Да се предприемат административни мерки за възможно най-

бързото приключване на делата, образувани преди 01.01.2012г., предвид 

правата на гражданите по Глава ІІІа от ЗСВ, за Разглеждане на 

заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на 

делото в разумен срок.  

 6. Да изиска от председателя на 50-ти състав  съдия Шушков, да 

изготви индивидуален план за работата си, в резултат на който в 

шестмесечен срок да бъдат насрочени всички дела в състава с изтекъл 

срок по чл.131 от ГПК. Да изиска от председателите на 30-ти състав и 50-

ти състав, съответно съдия Голакова и съдия Шушков да изработят 

индивидуални планове  за постановяване на  съдебните решения по 

обявените за решаване дела и да следи за спазването им.  

 7.За констатираните до момента забавяния, посочени в 

обстоятелствената част на акта, представляващи неизпълнение на 

задълженията по чл.210 от ЗСВ, да предприеме  необходимите действия 

за ангажиране на  дисциплинарната отговорност на двамата съдии по чл. 

308, ал.1 от ЗСВ в съответствие с правомощията си по чл.311, т.1 и 

чл.312,ал.1, т.1 от ЗСВ и в зависимост от тежестта на нарушенията на 

всеки един от тях, съобразно разпоредбата на чл.309 от ЗСВ. 

          8. На основание разпоредбата на чл.58, ал.4 и чл.59 от ЗСВ да 

изпраща в Инспектората към ВСС ежемесечни справки за насрочените и 

решени дела по т.6, въз основа, на които след изтичане на шестмесечния 

срок, Инспекторатът ще прецени дали да упражни правата си  по чл.54, 

ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт; 

 

        9. Да предприеме административни  мерки за редовното насрочване 

и срочно решаване на делата в съдебните състави и следи за 

изпълнението им, особено в проблемните , посочени в обстоятелствената 

част на акта.  

 

        10. Да регулира със заповед спазването на тридневния срок по 

чл.411, ал.2 от ГПК и да следи за изпълнението и; 
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        ІІ. Председателят на Софийски районен съд, съдия Методи Лалов да 

упражни правата си по чл.80, ал.1,т.9 от ЗСВ и свика общо събрание на 

съда, на което да бъдат обсъдени следните въпроси: 

1.След анализ на натовареността на съда , на всеки съдебен състав 

по отделно, на фактическата и правна сложност на разглежданите 

делата, да се определи времетраенето на разумния срок за постановяване 

на разпорежданията по чл.129 и по чл.131 от ГПК и на определенията по 

чл.140, ал.1 от ГПК. В съответствие с взетото решение, Председателят на 

СРС, на основание чл.80, ал.2 от ЗСВ, да издаде заповед и следи за 

спазването й. 

2. Неприсъствените решения следва ли да се постановяват в 

отделен акт или да продължи практиката по отразяването им в 

протокола от съдебно заседание и при поискване на препис от решението 

на страната да се издава препис от протокола. 

3. Уеднаквяване на практиката в  производствата по чл.390 от 

ГПК, относно определяне на начален момент на срока за предявяване на 

обезпечения иск, която да бъде съобразена с Тълкувателно решение № 6 

от 14.03.2013г. по т.д. № 6/2013г на ОСГТК на ВКС, а именно че срокът 

тече от датата на допускане на обезпечението, когато съдът се е 

произнесъл в срока по чл.395, ал.2  от ГПК, както и досежно случаите в 

които е установено, че подадените на осн. чл. 390 ГПК молби не са 

подсъдни на СРС. 

4. Указване на последиците от непредставяне на доказателства за 

предявен обезпечен иск в определенията по чл.390 от ГПК,  служебна 

отмяна на  наложените обезпечения при неизпълнение, съгласно чл.390, 

ал.3 от ГПК и прекратяване на  делата.  

           СРОК: 

 

Препоръките да бъдат изпълнени в едномесечен срок, за което да 

бъде уведомен Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет. 

 

Актът за резултати от извършена планова проверка на Софийски 

районен съд да бъде изпратен на Административния ръководител, съдия 

Методи Лалов, като в съпроводителното писмо изрично да се изиска 
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обратна информация за датата на получаването му и уведомяването на 

председателите на съдебни състави. 

 

 След изтичане на сроковете за изпращане на възражения, 

респективно отговор на постъпили възражения съгласно чл.58, ал.3 ЗСВ, 

копие от акта да се изпрати на Административния ръководител на 

Софийски градски съд, Административния ръководител на Софийски 

апелативен съд и на г-жа Соня Найденова, представляваща Висшия 

съдебен съвет. 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                       ИНСПЕКТОР:  

                                                                СВЕТЛАНА БОШНАКОВА 

 

 


